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CC@@rrttaass dos leitores 
 
Dos compatriotas 
 
 
Pessoal, 
estou no nono semestre de direito e "plugada" nos temas que vocês abordam (direito 
internacional).   
  
Beatriz Hennig 
 
 
 
De los hermanos 
 
Hola amigos de la revista DebateDouro. Aquí les envio un artículo para ver si es posible que sea 
incluida en la próxima edición de la revista. 
  
Saludos, 
 
Luis Guillermo Colin 
Madrid, Espanha 
 
 
Deseo enventualmente escribir algo en el periódico. ¿Qué hacer? 
  
Gracias, 

Heidy Vega García 
San Jose, Costa Rica 
 
 
 
Prezados colegas hispânicos (e demais entusiastas do projeto), 
 
Com muita satisfação, recebemos as suas reiteradas manifestações de interesse pelo nosso 
periódico. Informamos que não existem obstáculos institucionais para publicações em língua 
espanhola. Portanto, caso queiram contribuir conosco, não se sintam constrangidos ou obstados 
por qualquer barreira idiomática. Textos remetidos em língua espanhola poderão perfeitamente 
ser publicados em O Debatedouro, desde que, para tanto, implementem os requisitos editoriais 
da publicação. 
 
Repetindo as orientações, caso queiram contribuir conosco, enviem seus textos para o e-mail 
odebatedouro@odebatedouro.com.br, explicitando o título escolhido, a vinculação 
institucional e acadêmica do autor e delimitando suas áreas de interesse. Um "opinion piece" 
deve conter algo entre 5.000 e 10.000 caracteres e versar precisamente sobre temas 
internacionais. No ato, favor enviarem também fotos pessoais com boa definição do rosto do 
autor, para efeito de diagramação. 
 
Cordialmente, 
 
 
Os editores 
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Editorial 
OOss  ccrruuzzaaddooss  ee  ssuuaass  bbaannddeeiirraass  
DDee  1111  ddee  sseetteemmbbrroo  ààss  aammeeaaççaass  ccoonnttrraa  aa  SSíírriiaa  
  

BRASÍLIA

  
II    
 
Em um imaginário abril de 2003, em Bagdá 
 

Depois de quase 15 dias de 
bombardeio aéreo contra a capital iraquiana, 
as primeiras tropas norte-americanas logram 
entrar na cidade por terra. A divisão Medina da 
Guarda Republicana de Houssein foge em 
debandada depois de derrotada pelos recursos 
high-tech das forças armadas dos Estados 
Unidos. Os soldados da coalizão anglo-
americana encontram pouca 
resistência na capital, uma vez 
que os mísseis inteligentes 
vinham cumprindo 
sistematicamente a função 
“arqueira” de facilitar sua 
entrada. 

 
O ditador Saddam 

Houssein, vendo-se acuado, 
invoca os ensinamentos de Sun-
Tzu e faz uso do último trunfo 
que guarda na manga de sua 
farda presidencial: o lançamento 
de armas químicas contra tropas 
invasoras. De seu refúgio, ele 
autoriza o despacho de uma 
seqüência de mísseis carregados 
de agentes químicos no coração 
de Bagdá, onde estão 
concentradas as inadvertidas 
hordas de militares norte-
americanos e de civis iraquianos. 

 
O presidente George W. Bush e seu 

staff estavam bem informados e, sobretudo, 
moralmente corretos em suplantar a 
autoridade da ONU na decisão de invadir o 
território do Iraque. O governo iraquiano 
poderia fazer uso de armas de destruição em 
massa a qualquer momento. E o fez 
justamente contra suas tropas e, 
despudoradamente, contra sua própria 
população civil. 

 
 
 
 

 
II 

 
Por mais mono-

temático que possa parecer 
discorrer exaustivamente sobre 
o assunto que ocupa maior 
atenção da mídia, por vezes é 
interessante olhar uma situação 
de um ponto-de-vista 
panorâmico e, no limite, 
desapaixonado. Ao espectador 
brasileiro é facultado gozar deste privilégio 

com freqüência, face a um sem-
número de razões em que não 
nos deteremos, mas ora 
destacaremos o simples fato de 
que somos daqui observadores 
externos, relativamente alheios à 
questão. Nas linhas que se 
seguem, procuraremos olhar 
para o desfecho do conflito 
armado no Iraque através de 
uma ótica panorâmica, 
ampliando o escopo cronológico 
de exame.  

 
Quando concorria às 

eleições presidenciais dos 
Estados Unidos em 2000 contra o 
democrata e vice-presidente Al 
Gore, George W. Bush afirmara 
em campanha que o país sob seu 
comando  seria afastado do 
envolvimento direto e visceral 
em questões internacionais e, 
destarte, colocaria o foco de sua 

administração em aspectos gerenciais 
domésticos, como redução de impostos e 
retomada do crescimento econômico. 
Tentando angariar votos dos setores mais 
conservadores da sociedade norte-americana 
que tipicamente enxergam os Estados Unidos 
como uma unidade autônoma e autárquica e 
almejando simbolizar um contraposto à política 
externa de engajamento seletivo multilateral 
da Doutrina Clinton, Bush criou calafrios em 
outros setores domésticos que demandam por 
uma ação externa forte e na comunidade 
internacional, os quais vislumbraram dias de 
isolacionismo norte-americano nas relações 
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internacionais. Com isso, previu-se dificuldade 
na tessitura de acordos comerciais, declínio de 
financiamento norte-americano em projetos de 
assistência humanitária e reconstrução 
financeira, dificuldades de relacionamento 
bilateral e declínio de importância das Nações 
Unidas e do multilateralismo. 

 
Discorrer sobre se a afirmação 

eleitoral de Bush constituía-se meramente em 
promessa de campanha ou se de fato 
reproduzia os interesses dos grupos 
republicanos que o conduziram à corrida 
eleitoral é incorrer em um exercício 
contrafactual perigoso. É bem verdade que nos 
primeiros meses de governo, as Nações Unidas 
passaram a sofrer ostracismo político de 
Washington, e iniciativas multilaterais como o 
Protocolo de Kyoto e a Conferência de Durban 
foram minadas unilateralmente pelos Estados 
Unidos. Embora seja um exame um tanto 
reducionista, levava-se a crer que a 
administração republicana de fato elencara o 
isolacionismo como postura de política 
externa. Mas uma certa manhã do dia 11 de 
setembro de 2001 foi suficiente para alterar 
doutrinariamente aquele padrão de 
comportamento. 

 
Contudo, incautos como este escriba 

que esperavam que a busca pelo 
multilateralismo, pela anuência e legitimidade 
das Nações Unidas na luta contra o terrorismo, 
iludidos pelo maciço apoio da comunidade 
internacional no que tange à represália ao 
Talibã e à Al-Qaeda, assistiram na verdade a 
um outro extremo do espectro de opções de 
tomada de decisão em política internacional 
predominar: o unilateralismo.  

  
Um presidente percebido como fraco e 

hesitante foi alçado à categoria de líder da 
campanha mundial contra as arbitrariedades 
do terrorismo. Imbuído de tal legitimidade e 
de uma pronta manifestação mundial de apoio, 
fez-se paladino da liberdade e da justiça, 
decretou ao seu sabor quem eram os bons e 
os maus - o tal Eixo do Mal -, anunciou que 
“ou se está conosco ou contra nós” e partiu em 
uma cruzada overseas para liquidar seus 
inimigos. 

 
A tomada do Afeganistão do regime 

Talibã, embora autorizada pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e legitimada 
pelo repúdio internacional contra os ataques, 
excedeu as disposições do Direito 
Internacional em proporcionalidade e 

propósito1. Próxima parada: a deposição da 
Casa de Bagdá. Menos de vinte dias de conflito 
separaram os primeiros bombardeios e a 
queda de Saddam Houssein. As justificativas 
da invasão - as relações do governo com a Al-
Qaeda e a produção de armas de destruição 
em massa - jamais ficaram materialmente 
comprovadas.  

 
Os marines não tinham nem 

conquistado Tikrit, o último reduto de 
resistência do regime, quando o Secretário de 
Defesa Donald Rumsfeld desferiu suas 
acusações contra a Síria, alegando que há 
evidências de que Damasco possui armas de 
destruição em massa e abriga organizações 
terroristas. Embora o Secretário de Estado 
Collin Powel tenha tentado podar a rispidez 
das afirmações de seu colega, demonstrando 
que não há planos imediatos de retaliação à 
Síria, senão potencialmente o levantamento de 
sanções diplomáticas e comerciais, retumbou 
um sinal à comunidade internacional em que 
ficou expresso que, enquanto durar a 
administração Bush, atitudes que 
confrontarem os desígnios medulares da Casa 
Branca tenderão a não ficar impunes.  

 
Conjeturar se Síria, Irã, Sudão e 

Coréia do Norte perfilar-se-ão como o périplo 
turístico das forças armadas norte-americanas 
em dias porvindouros parece ser futurologia 
irresponsável, se não subsidiado com 
informações sobre a real capacidade de 
emprego militar dos norte-americanos, com 
revelações exclusivas das conversas de 
bastidores diplomáticos e com uma 
interpretação segura do interesse resultante 
dos grupos de pressão norte-americanos vis-à-
vis a cúpula do governo de Bush. Contudo, a 
experiência empírica dos últimos dois anos, 
escorada nos enunciados da National Security 
Strategy of the United States of America (em 
que a doutrina de ataques preventivos é 
defendida), demonstra que a prioridade em 
política externa norte-americana não é 
reforçar seus laços diplomáticos, desenvolver 
recursos de Soft Power ou mesmo primar pelo 
equilíbrio de poder entre os pólos do sistema 
internacional.    

 
Os cruzados medievais, quando 

partiram para o Oriente Médio, hastearam a 
bandeira da  necessidade de levar Jesus Cristo 

                                                 
1 Para tanto, basta verificar que alvos civis foram atingidos na 
campanha afegã, bem como os prisioneiros de guerra, levados 
a Guantanamo (Cuba), foram submetidos a tratamento cruel, 
desumano e degradante, ferindo frontalmente as prerrogativas 
do Direito Internacional, do direito humanitário e dos direitos 
humanos.  
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para os infiéis islâmicos e de libertação de 
locais sagrados da dominação não-cristã. A 
justificativa, embora carregasse em si uma das 
motivações marginais da empreitada, somente 
escondia a miríade de interesses envolvidos, 
quais fossem a necessidade de romper o cerco 
geográfico que os muçulmanos vinham 
impondo aos povos cristãos na Europa, o 
interesse da Igreja em promover a união com 
seu braço ortodoxo oriental, conter o avanço 
dos turcos seldjúcios, escorrer excesso 
demográfico em campos de batalha do Leste, 
permitir que nobres não-primogênitos 
tentassem ascender socialmente ou 
simplesmente potencializar relações 
comerciais. De 1096 a 1270, a bandeira da 
libertação católica conduziu um contigente 
populacional expressivo para campos de 
batalha nos domínios árabe-muçulmanos2. 
Poucos duvidam de que a cruzada contra o 
terrorismo internacional não seja 
legitimamente enquadrada como assunto de 
segurança nacional norte-americana e que, 
para além disso, mereça um tratamento rígido 
da comunidade de nações. Não advogamos 
pela negação dos interesses nacionais em 
tomada de decisão em política externa, faça-se 
claro. Faz-se, contudo, ademais clarividente 
que há uma miríade de interesses nem tão 
legítimos respaldando ações da natureza da 
resposta contra o Afeganistão, da invasão ao 
território iraquiano ou de possíveis sanções 
contra a Síria, que, além de imorais e amorais, 
atentam contra a legalidade internacional e 
contra princípios basilares de convivência 
internacional. 

                                                 
2 VICENTINO, C. História Geral. São Paulo: Ed. Scipione, 
1996, p. 74-76. 
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OO  ccaalleeiiddoossccóóppiioo  ddoo  rreeaall    
PPAARRTTEE  II  ––  AA  iilluussããoo  ddoo  ppooddeerr  
 
RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  

  
  Diversos analistas 

utilizaram metáforas para 
conferir maior significado 
imediato a suas análises das 
Relações Internacionais (das 
quais a mais célebre é a 
metáfora da “Mesa de Bilhar” do 
Realismo Político). Lançarei 
mão, ao longo deste artigo, da 
metáfora do caleidoscópio – as 
Relações Internacionais, um 
mosaico de processos díspares 
inter-relacionados, apresentar-

se-iam, dependendo do 
posicionamento do analista, de 
formas mui diversas. E mudanças 
pouco pronunciadas, no ponto de 
vista utilizado (ou seja, na 
linguagem dos economistas 
ortodoxos, “incrementos 
marginais”), motivam mudanças 
relevantes nos fenômenos 
observados – como num 
caleidoscópio que, levemente 
inclinado para qualquer lado, 
provoca a súbita mudança dos 
padrões, figuras e cores dantes 
visíveis. Isso dito, promoverei uma 
série de análises “panorâmicas” do 
mundo, digamos, “pós-Saddam”, a 
ser levada a cabo nas páginas 
desta coluna.  
 

Dando, portanto, início à 
análise ‘caleidoscópica’, vejo 
formar-se a imagem do governo George W. 
Bush. Max Weber dizia ser característico da 
Modernidade o processo de “sacralização das 
imagens de mundo” e, no entanto, nossa 
primeira imagem nos revela exatamente o 
inverso (não, não me refiro à desconstrução 
pós-Moderna) – a Religião volta a ser “vetor 
privilegiado” para organizar e explicar a 
realidade. A influência das crenças puritanas 
de Bush sobre os rumos da Política Externa 
Americana reduz o mundo ao espaço do 
exercício do maniqueísmo mais primordial. 
Mais que isso, o tratamento imagético da 
guerra pela mídia em geral reproduz essa 
visão teleológica (melhor, escatológica) da 
realidade, ao privilegiar a construção de cenas 
nas quais os iraquianos, “recém-libertos”, 
dançam felizes pelas ruas, engajados na 

destruição das imagens do regime “maléfico”  
que os oprimia, conquistando, assim, a 
liberdade (nas palavras de Nelson Archer, na 
Folha de São Paulo de 14/04: “o Iraque é, no 
momento, o mais livre dos países árabes”). É, 
no mínimo, polêmico imaginar que a liberdade 
dos iraquianos possa resultar simplesmente da 
deposição de Saddam Hussein, como se este a 
tivesse “roubado”. Falamos de populações que 
passaram do jugo do poder tradicional para a 
mão de versões (anabolizadas) locais dos 
“caudilhos” latino-americanos, ao qual se 
seguirá, ao que tudo indica, um general 
estadunidense – nada, portanto, que possa 
indicar uma mudança qualitativa no 

relacionamento do poder 
organizado e da população da 
qual emana(ria) este primeiro. 
Ainda esperamos pela 
emancipação real, em termos 
políticos, do povo iraquiano. 
 

Muito vem sendo dito 
sobre o caos reinante no Iraque 
ocupado (com justiça inclusive), 
mas pouco se tem dito sobre 
uma tendência histórica das 
ocupações estadunidenses. Tal 
tendência consiste em: 1) 
ocupar; 2) deixar que se instale o 
caos na terra ocupada (traduzido 
num vácuo institucional e de 
poder que se segue ao governo 
derrubado, contrapondo-se às 
normas internacionais referentes 
às chamadas “potências 
ocupantes”); 3) arregimentação 
de “voluntários” para organizar 

os corpos policiais locais, regionais e nacionais 
e restabelecer a ordem;  4) formação de 
governos “civis” de transição e 5) queda dos 
governos civis de transição, por sua fragilidade 
e pela ascensão de “novas lideranças” 
populares, oriundas dos “voluntários” citados 
no ponto 3 e ciosos dos interesses 
estadunidenses no país em questão. Assim 
ocorreu na Nicarágua de Somoza e na 
República Dominicana de Trujillo... E nada 
indica que não poderia ocorrer novamente no 
“Iraque Babilônia”, atual purgatório da beleza 
(artística) e reino do caos. Há pouco, no 
Paquistão, assistimos à ascensão meteórica do 
general Pervez Musharraf. O governo 
venezuelano esteve, em 2002, por alguns dias 
nas mãos de golpistas apoiados por 
Washintgon. No caso venezuelano, para piorar, 
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pouco pode ser dito em favor do desastroso 
governo Chávez. 
 

Voltemos ao caleidoscópio. Pequenas 
alterações na visão ensejam grandes 
diferenças resultantes na análise. Há quase 
consenso acerca do “sucesso” da invasão 
anglo-estadunidense do Iraque. Questiono: 
qual sucesso? Se mudarmos os referenciais, 
mudamos a imagem resultante de forma 
dramática. Sucesso na “guerra contra o 
Terrorismo”? Discutível. Bin Laden continua 
tão livre (pode-se imaginar) quanto os 
iraquianos a destruir estátuas de Saddam em 
praças públicas (e quanto, ironicamente, o 
próprio Saddam). Não eram os governos do 
Iraque de Saddam e do Afeganistão de Omar 
as verdadeiras ameaças (difusas) à segurança 
da “homeland” estadunidense, conquanto 
pudessem ferir seus interesses “overseas”. 
Sucesso na contenção de “países párias” 
possuidores de armas de destruição em 
massa? Estamos esperando pelas tão 
propaladas armas de destruição em massa 
iraquianas que tiravam o sono de Collin Powell. 
A ameaça velada dos Estados Unidos, no 
momento, ao governo sírio, acusando este 
último de possuir armas de destruição em 
massa, soa como o eufemismo empregado 
pelos dirigentes chineses quando se referiam à 
tortura de prisioneiros políticos: “re-
educação”. O “mote” das armas de destruição 
em massa, coeteris paribus, servirá 
doravante de justificativa para intervenções 
estadunidenses donde se fizerem necessárias, 
da Armênia à Zâmbia. A menos que sejamos 
tão cínicos quanto os “falcões”, não há como 
considerar um sucesso sequer parcial a 
invasão em termos de contenção de armas de 
destruição em massa. O quadro só se torna 
ainda mais lamentável quando recordamos os 
progressos que os inspetores da AIEA e da 
ONU obtiveram previamente à invasão. 
 

Talvez a qualificação “sucesso” faça 
algum sentido se acompanhada do interesse 
manifesto de afirmação de um poder do tipo 
imperial, no plano internacional, pelos Estados 
Unidos – algo, por exemplo, em consonância 
com o pensamento dos neoconservadores que 
formam a intelligentsia do governo George 
W. Bush. É precisamente com referência a 
esse ponto que quero enfatizar – não há 
sucesso. A ação estadunidense, marcadamente 
uma violação das normas internacionais mais 
elementares (inclusive quando a invasão 
consegue fazer ruir o poder de Saddam, as 
violações persistem, agora referentes às 
responsabilidades da “potência ocupante”), 
configura-se um fiasco monumental no plano 
diplomático e cujos custos serão pagos não no 

imediato pós-guerra, mas no futuro. A invasão 
serviu de “lição” para governos os mais 
distintos – mas não no sentido meramente 
dissuasório. Por um lado, as grandes e médias 
potências (Rússia, China etc.) se sentirão 
confortáveis para suas próprias ações 
“preventivas” em seus respectivos quintais 
estratégicos. Por outro lado, está para ocorrer 
a re-modelagem das estratégias de ação dos 
“alvos em potencial” do puritanismo petrolífero 
de Bush, antecipando-se de alguma forma aos 
movimentos deste e buscando respaldo 
institucional e diplomático impossível de ser 
acarreado por Saddam Hussein no médio 
prazo. Não haverá, doravante, “alvos ideais” 
como o Iraque. Até mesmo a Coréia do Norte 
– ademais, possuidora de armas de destruição 
reais – poderá fazer muito mais com suas 
escassas “cartas na mão” (fora o apoio chinês) 
do que Saddam.  
 

Ainda, no frigir dos ovos, que pode ser 
dito de uma invasão ocorrida em 2003 que, 
para todos os propósitos, nada mais fez do 
que completar o que já poderia ter sido obtido 
em 1991? Enfrentando, ainda, um governo 
muitas vezes mais debilitado do que o de 12 
anos atrás? É esse o marco fundador do 
Império global? Devemos dizer, com 
sinceridade, que Bush filho tem mostrado 
fumaças de ambição deveras reduzidas em 
relação a seu pai, o ex-presidente Bush (não 
obstante tenha se cercado de aliados 
considerados mais “duros” e radicais que os de 
seu progenitor). Afinal de contas, a “nova 
ordem mundial” fundava-se na vitória contra o 
Império do Mal, a (claudicante mas ainda 
superpotência) URSS e seus colaboradores 
“párias”. George W. Bush poderia clamar em 
seu favor a “guerra contra o Terrorismo” – que 
vem se traduzindo em monótonos 
bombardeios e ocupação de rincões miseráveis 
do globo, como Afeganistão e Iraque, sem que 
os verdadeiros alvos (Bin Laden & Cia.) 
tenham sido tornados menos letais, no curto e 
médio prazos. A vitória, de todo ilusória, dos 
Estados Unidos no Iraque (super-ampliada 
contra o pano de fundo da inegável 
concentração de poder verificada em 
Washintgon), poderá, portanto, alimentar 
sobremaneira o desejo dos neoconservadores 
e de seus acólitos, os falcões, de modelar o 
mundo tomando Manhattan como referência. 
Estratégia que, doravante, encontrará 
resistências mais efetivas do que a Guarda 
Republicana de Saddam.  
 

A resultante da confluência de todos 
esses processos? O que James Rosenau 
qualificou como “turbulência na política 
mundial”, somente amplificada em graus que 
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dificilmente poderíamos imaginar poucos anos 
atrás. Mais perturbador que esta constatação é 
outra, no entanto: a de que, uma vez fossem 
os Estados Unidos governados por Al Gore, ou 
caso o 11 de Setembro tivesse sido de alguma 
forma evitado, estaríamos vivenciando fatos 
muito distintos. Uma pequena inclinação do 
caleidoscópio, no caso, com um 

“empurrãozinho” de Jeb Bush e outro de Bin 
Laden, nos conduziu até onde estamos. Mesmo 
que seja necessário um esforço muito maior, 
vale a pena tentar fazer, de alguma forma, o 
fuso girar em sentido inverso nos dias que se 
seguirão. 
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UUmm  RRoommaannoovv  iinnccoommooddaa  mmuuiittaa  ggeennttee  
((mmaass  uumm  HHoohheennzzoolllleerrnn  iinnccoommooddaa  mmuuiittoo  mmaaiiss))    
 
 
 

 

GOIÂNIA 
 

Ninguém poderia 
imaginar, em 1873 - ano em 
que se constituiu a 
Dreikaiserbund ou Liga dos 
Três Imperadores -, que os 
Romanov, os Hohenzollern e 
os Habsburgo iriam afundar 
juntos, quarenta e cinco anos 
mais tarde. Deixemos de lado, 
por ora, uma das casas da 
tríade – os 
Habsburgo -, e 
nos concentremos 
em uma análise 
marginal acerca 

dos Romanov e dos 
Hohenzollern. 
  

A dinastia Romanov, 
bem sabe o leitor, governou a 
Rússia czarista por mais de três 
séculos, enquanto a casa dos 
Hohenzollern domou as rédeas 
do Brandemburgo, que se 
converteu na Prússia, que, por 
seu turno, agregou os estados 
alemães do sul e formou o II 
Reich alemão. Vinculadas pela 
amizade, pela genealogia, pela 
convergência ideológica, e, em 
menor escala, pelos interesses 
estratégicos, ambas as casas 
reais perpassaram três séculos 
sem maiores divergências, e, em 
uma primeira etapa da era 
bismarckeana, contemplaram até 
mesmo um maior estreitamento 
de laços entre o Império Alemão 
e a Rússia czarista. A empatia 
ínsita entre o kaiser Guilherme I 
e o czar Alexandre II, 
respectivamente tio e sobrinho, cimentava a 
rede de camaradagens dinásticas, bem como 
conferia alguma austeridade e respaldo à Liga 
dos Três Imperadores, aliança originalmente 
podre e ineficaz em virtude dos interesses 
conflitantes da Áustria-Hungria (que, também 
sabe o leitor, era governada pela casa de 
Habsburgo) e da Rússia nos Bálcãs e no 
Império Otomano. A postura pró-austríaca de 
Bismarck durante a Crise do Oriente (1875-
1877), a suposta “traição” alemã à Rússia no 
Congresso de Berlim (1878), a Crise da 
Bulgária (1885-1887), o interdito de Lombard 

(1887)3 e os crescentes desentendimentos 
entre russos e austríacos nos Bálcãs 
encerraram por minar o histórico de amizade 
e cooperação entre os Hohenzollern e os 
Romanov. A partir de 1890, ano da queda de 
Bismarck, a deterioração das relações russo-
alemãs caminhou a passos largos, em função, 
ainda, das grosseiras manobras da diplomacia 
guilhermina e das estratégias equivocadas 
dos chanceleres von Caprivi e von Bühlow. 
  

Instou-se, desde então, uma 
crescente rivalidade russo-
alemã, um desprezo explícito 
de uma nação para com a 
outra, a ascensão do 
nacionalismo integrista e 
militarista (que, coincidência 
ou não, tem no pan-
germanismo e no pan-
eslavismo seus dois maiores 
estandartes) e as escaramuças 
estratégicas. Da relação 
familiar e confidente de 
Guilherme I e Alexandre II, 
passou-se às desconfianças e 
às provocações entre 
Guilherme II e Nicolau II.  
Romanovs e Hohenzollerns 
passaram, pois, a contemplar 
na derrota um do outro o 
escape para a afirmação da 
“vontade de potência” dos dois 
Impérios. 
  

O agosto de 1914, 
todavia, sepultou as 
pretensões de ambos ao tragá-
los de corpo, alma e canhões 
para o esteio de uma guerra 
que culminou na ruína de 
ambas as casas reais. Em se 
tratando de análises extra-

históricas, pode-se dizer que talvez a maior 
desgraça de Romanovs e Hohenzollerns seja 
a de que não foram arruinados um pelo 
outro. Os sonhos de grandeza da Rússia 
czarista morreram nas mãos dos 
bolcheviques e foram sepultados no ignoto 
vilarejo uraliano de Ekaterinburg, onde o czar 
e sua família foram executados pelos asseclas 
de Lênin et caterva. O “lugar ao sol” desejado 

                                                 
3 O interdito de Lombard, de 1887, determinou a proibição da 
negociação de títulos da dívida russa no mercado financeiro 
alemão. 
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pelo II Reich alemão acabou na vergonhosa 
fuga de Guilherme II para a Holanda, 
resultando na implosão instantânea do 
Império e da dinastia. Os dois impérios 
arruinados deixaram, ainda, os dois legados 
prático-ideológicos mais torpes e criminosos 
de toda a História, quais sejam o nacional-
socialismo alemão e o comunismo soviético, 
bem como Hitler e Stalin, estadistas eméritos 
na prática genocida, no autoritarismo 
irrestrito e no desrespeito sumário das regras 
regentes da comunidade internacional. 
  

Certo de que não se trata de uma 
impressão equivocada ou de uma 
idiossincrasia, creio haver algumas 
semelhanças fundamentais e reais entre o 
antagonismo russo-alemão do final do século 
XIX e início do século XX e a conduta 
estratégica dos Estados Unidos em relação à 
civilização islâmica e vice-versa. Observe que 
não se alude a um país específico – Iraque, 
Irã, Afeganistão ou Síria -, mas à 
macroestratégia norte-americana 
cognominada “Guerra ao Terrorismo” e à 
postura das correntes fundamentalistas 
islâmicas em preconizar a destruição do 
Ocidente, com ênfase ao “Grande Satã”  
norte-americano.  
  

A exemplo das relações inicialmente 
amistosas e confidentes entre Hohenzollerns 
e Romanovs, norte-americanos e 
muçulmanos já fomentaram parcerias, 
programas de cooperação e uma amizade 
histórica. O alinhamento irredutível – e, 
portanto, insensato – dos Estados Unidos a 
Israel a partir de 1949 deu início à gradação 
da deterioração das relações dos E.U.A. com 
a civilização islâmica, gradação esta que se 
elevou com a virtual inércia norte-americana 
em relação à violação de mais de trinta 
resoluções do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas por parte de Israel, com o 
fornecimento de tecnologia nuclear de 
Washington para Tel-Aviv (somado à amarga 
negativa soviética em proceder da mesma 
forma com os árabes) e com patrocínio 
ocidental às ditaduras corruptas e a 
determinadas facções e etnias internas das 
nações islâmicas. Assistiu-se, assim, a uma 
crescente redução de afinidades estratégicas 
entre norte-americanos (e, em termos 
genéricos, ocidentais) e muçulmanos. Como 
afirmou o (ainda) vice-primeiro-ministro 
iraquiano Tariq Aziz, na obra “Iraque: a 
Guerra Permanente”, de Patrick Denaud, “Há 
vinte anos, um líder árabe que se 
apresentasse como amigo dos Estados Unidos 
seria admirado pelo seu povo. Dez anos 

atrás, ele seria visto com desconfiança. Hoje, 
é visto com ódio.” 
   

Como o II Reich dos Hohenzollern, os 
Estados Unidos da América são uma 
formidável potência bélica, industrial, 
intelectual e tecnológica. Tal como o Império 
Alemão, os E.U.A. procuram elaborar uma re-
inserção internacional do país baseada em 
parâmetros distintos e pautada no primado 
hegemônico da superpotência. Que se faça 
patente o fato de que não se trata de 
dominar o mundo. A weltpolitik da Alemanha 
guilhermina não tinha como objetivo a 
dominação do mundo, assim como não  a 
deseja a Doutrina Bush. O mote central  é o 
de re-inserir o país – a potência - na 
dinâmica internacional com um conjunto de 
novas regras elaboradas pela potência e que 
se aplicarão a todos os demais membros da 
comunidade internacional. Aí reside a 
distinção entre hegemonia e dominação. 
Guilherme II almejava a hegemonia e foi 
interpretado, de forma errônea e proposital, 
como um déspota que ansiava pela 
dominação. Hitler, de sua feita, desejou 
dominar, e, por obra do hábil e sagaz 
Goebbels, soube maquiar a retórica da 
dominação nazista com o argumento da 
“hegemonia ariana”.  
  

Os “neo-hohenzollerns” ianques do 
século XXI, qual seus predecessores, não 
pretendem encetar uma política global de 
dominação, mas sim uma hegemonia que se 
presume estável. É possível que Rumsfeld, 
Wolfowitz, Cheney e Bush tenham em mente 
um conceito hegemônico que é uma 
deturpação do postulado por Oran Young. O 
conceito de Young aponta para a existência 
de um  “ponto ótimo da hegemonia”, ou seja, 
uma hegemonia nítida a ponto de ser 
reconhecida pelos demais atores e conduzir à 
evolução sistêmica da comunidade 
internacional, sem que se permitam abusos 
discricionários e unilateralismo por parte da 
potência hegemônica. A diferença entre o 
argumentado por Young e o almejado pelos 
falcões é a de que, no entender de 
Washington, são eles próprios os legisladores 
internacionais, e a prestação de contas à 
sociedade internacional pode ser posterior à 
ação que requeriria consulta prévia e aval das 
instâncias multilaterais. 
  

Os muçulmanos, de sua feita, 
encarnam uma versão tosca e desajeitada da 
Rússia czarista: juncados de riquezas 
naturais, abundância demográfica, 
instabilidade interna, governados por um 
regime arcaico e esclerosado e por lideranças 
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munidas de propósitos escusos. Como a 
Rússia dos Romanov, os muçulmanos são 
militarmente inferiores ao seu oponente 
direto: a Alemanha dos Hohenzollern (in 
casu, os “neo-hohenzollerns” ianques). Como 
a Rússia czarista, dependem de 
investimentos diretos do “inimigo” para 
financiar seu desenvolvimento econômico, e 
suprem-no com matérias-primas. E, como os 
Romanov, os muçulmanos estão no flanco 
defensivo. 
  

Os Hohenzollern foram destroçados 
pelos inimigos externos que integravam a 
Entente; os Romanov, pelo inimigo interno 
bolchevique. Na contemporaneidade, as 
circunstâncias genéricas são semelhantes: os 
Estados Unidos podem ser moral e 
ideologicamente arruinados por forças 
externas (grosso modo, quase a totalidade da 
opinião pública mundial) em função da 
ilegitimidade jurídica internacional de sua 
empreitada militar, ao passo que a civilização 
islâmica pode ser vitimada pela própria 
instabilidade interna, pela falta de coesão 
intra-social, pela estrutura esclerosada dos 
regimes e dos líderes, pelos interesses 
escusos de certas elites, pela debilidade das 
instituições e em virtude da resistência à 
laicização do Estado. De tal forma, norte-
americanos e muçulmanos podem muito bem 
ter o mesmo destino de seus predecessores 
histórico-comparativos (dinastias Romanov e 
Hohenzollern) e serem destruídos – não 
fisicamente, mas moral, ideológica e 
culturalmente – sem sequer gozarem da 
satisfação de ter destruído um ao outro. 
  

Importa ressaltar, sem embargo, as 
conseqüências de ambos os 
desmoronamentos logrados em 1918: a ruína 
do II Reich resvalou contexto para a 
ascensão da Alemanha nazista, e o soçobrar 

do Império Czarista culminou na edificação do 
criminoso laboratório político que atendia pela 
alcunha de União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Lato sensu, as rupturas 
engendraram tanto o nazismo quanto o 
comunismo, ideários políticos cujos 
desdobramentos se mostraram 
incontestavelmente bárbaros e despóticos 
(vide os casos de Hitler, Mussolini / Stalin, 
Ceasescu). Deve-se dizer, com efeito, que é 
improvável a ascensão de um regime 
totalitário na nação que primeiro 
implementou os postulados da democracia 
liberal e que tem seu cerne ideológico 
baseado na liberdade e no direito. Da mesma 
forma, é inconcebível a implementação na 
civilização islâmica de uma dinâmica de 
governo ainda mais arcaica e obscura do que 
a sustentada pelas vertentes 
fundamentalistas. Exemplos históricos, 
todavia, não são passíveis de análises 
lineares e inflexíveis. Raymond Aron dizia que 
“os pensadores pertencem a seu tempo 
mesmo quando o ultrapassam.” É, pois, de se 
presumir que continuam pertencendo a seu 
tempo quando são por ele ultrapassados. 
  

Ao termo, posta-se uma dúvida: 
sendo o corrente embate travado pelos 
Estados Unidos, Grã-Bretanha e alguns 
parcos aliados contra as vertentes 
fundamentalistas da civilização islâmica, em 
que pé permanece o Ocidente, e, em 
especial, a Europa? Os E.U.A. e seus aliados 
perfazem parte do Ocidente, mas não a 
íntegra do mesmo. Pois bem: arriscar-se-á 
uma hipótese. A Europa, no contexto, fará as 
vezes da Áustria-Hungria na Primeira Guerra 
Mundial. Eles deram início à encrenca, não 
suportaram o tranco e a pressão dos 
combates, reviram suas estratégias, mas, 
bem, deram o azar de estar entre os 
Hohenzollern e os Romanov.  
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EEuurrooppeeaann  CCuurrrreennccyy  UUnniitt  
AA  ffaaccee  ooccuullttaa  ddee  uummaa  mmooeeddaa  
 
 

LISBOA  
 
1. Um Pouco de História – A Unidade de 
Conta Europeia 

 
A criação de uma União Económica e 

Monetária (UEM), não tendo sido um dos 
objectivos centrais do Tratado de Roma (onde 
a prioridade era então a construção do 
Mercado Comum), foi tida sempre como um 
objectivo político subsidiário e consequente 
da implantação desse mesmo 
Mercado. 

 
Não é, pois, de estranhar 

que em 1960 se tenha procedido 
à instalação de um Comité de 
Governadores dos Bancos 
Centrais e de um Comité 
Monetário. Em 1962, foi criada a 
primeira unidade de conta para 
fixação dos preços agrícolas e 
respectivas comparticipações da 
Política Agrícola Comum (PAC). 

 
Enquanto vigorou o 

sistema monetário internacional 
saído de Bretton Woods, com o 
dólar a assumir a função de 
moeda pivot do sistema ( e com 
paridade definida face ao ouro), 
as moedas europeias seguidoras 
do sistema conseguiram manter 
uma relativa estabilidade entre si 
e, logo, com a unidade de conta 
europeia. 

 
Foi uma posição típica de 

equilíbrio à Stackelberg, em que 
os EUA, através da credibilidade 
que lhes era conferida pelas suas elevadas 
reservas de ouro, assumiram uma posição de 
liderança no sistema monetário internacional. 

 
Contudo, os saldos negativos da 

balança de pagamentos dos EUA começaram 
a gerar um excesso de dólares no Exterior. 
Não foi pois de estranhar que, dada a quebra 
na credibilidade do dólar, alguns países (caso 
da França) tenham exercido o seu direito de 
convertibilidade da moeda americana. Mesmo 
após a criação dos direitos especiais de saque 
sobre o FMI, de modo a injectar liquidez no 

sistema, não fora sanado o 
principal problema: a falta de 
credibilidade da divisa-pivot. 

 
Mais: os EUA estavam 

irremediavelmente “atados” às 
suas condicionantes políticas que 
uma guerra invencível no 
Vietename (sem mandato da 
ONU...) ditava. 

 
Foi esta a 

primeira lição de política 
monetária que a então 
Comunidade aprendeu: ao 
comunitarizar uma política  (no 
caso a PAC), teremos que 
arranjar meios de política 
económica que nos permitam 
atingir os objectivos da política 
comunitarizada, sob pena de 
todo o sistema comunitário ser 
posto em causa. 

 
Assim, para haver um 

bom funcionamento quer da 
União Aduaneira, quer da própria 
PAC, torna-se necessária uma 
concertação e uma harmonização 
das políticas económicas e 
monetárias dos Estados 
Membros, não podendo estes ser 
simples seguidores de um líder 
“tipo Stackelberg”.  

 
A ausência de 

coordenação de políticas gerou 
equilíbrios não cooperativos (tipo 
John Nash, se assim quisermos 
entender), cujo exemplo mais 

notório no nível comunitário foi o acordo de 
30 de Maio de 1968, em que o valor ouro da 
Unidade de Conta varia ao mesmo tempo que 
as moedas dos Estados Membros. Igualmente 
foi decidido neste período a criação das 
designadas “moedas verdes” ( para casos 
como a desvalorização do franco francês de 8 
Agosto de 1969) e os “montantes 
compensatórios” (revalorização do marco em 
24 Outubro 1969). Estes mecanismos nada 
mais são que instrumentos que visam a 
suprir a deficiência do mercado de capitais 
internacional. 
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2. Os Primórdios da UEM – O Relatório 
Werner 

 
Decorrente da Conferência de Haia 

foram tomadas as medidas conhecidas como 
Plano Barre (Fevereiro de 1969) de apoio 
monetário a curto prazo e a constituição do 
Comité Werner (Março 1970). 

 
O relatório do Comité Werner, 

apresentado em 8 de Outubro de 1970,  foi 
considerado um acontecimento fundamental 
para a então CEE. O Relatório previa a 
criação de uma União Económica e Monetária 
num período de 10 anos, sendo o trajecto a 
seguir caracterizado pela convertibilidade 
total e definitiva das moedas sem margem de 
flutuação dos câmbios ou, alternativamente, 
a instalação de uma moeda comunitária única 
(não obrigatória), centralização da política 
monetária e de crédito numa instituição tipo 
Federal Reserve, unificação de políticas dos 
Estados Membros, harmonização das políticas 
orçamentais e definição no nível comunitário 
das políticas regionais e estruturais. 

 
Com base neste relatório, conhecido 

como relatório Werner, os Seis acordam a 
realização da UEM por fases, reforço das 
consultas periódicas, estreitamento das 
margens de flutuação das moedas, criação de 
um Fundo de Cooperação Comunitária 
(FECOM) e adopção das primeiras medidas de 
coesão económica e social. 

 
Em tese, defende-se que o Relatório 

Werner, dada a ausência de credibilidade do 
sistema monetário europeu, tentou implantar 
um conjunto de regras de funcionamento da 
UEM (regras vs descrime), que lhe 
conferissem essa credibilidade. 

 
3.  Crise Monetária de 1971 – O Túnel e a 
Serpente 

 
Com a crise na balança de 

pagamentos dos EUA, agravada em 1970, e 
face às sucessivas reduções das taxas de 
desconto do FED, menos de dois meses 
depois, a UEM vê os seus objectivos 
comprometidos. 

 
As moedas europeias passam a ser 

reserva de valor, em especial o florim e o 
marco. Cansados de intervir no mercado de 
câmbios para manter a sua paridade, os 
Bancos Centrais Alemão e Holandês decidem, 
em 9 de Maio de 1971, flutuar as suas 
moedas. 

 

Esta situação nova situação de 
equilíbrio não cooperativo torna impossível o 
estreitamento previsto para as margens de 
flutuação, bloqueia a realização da UEM, 
compromete o funcionamento da PAC e 
impede os Seis de adoptar uma política 
comum face aos EUA. 

 
De modo a ultrapassar este ponto de 

equilíbrio consistente, mas não óptimo, do 
mercado de capitais internacional, foi 
acordado em 18 de Dezembro de 1971 em 
Washington o Pacto Smithsoniano, que tenta 
impor um conjunto de regras de 
funcionamento dos mercados de cambio já 
não no nível europeu, mas sim global. 

 
Deste modo, o alargamento da 

margem de flutuação (“túnel”) das moedas 
(+/- 2,25 % em relação ao dólar é uma 
margem possível, mas que pode ir até 9% 
para outra moeda) era uma forma de criar 
um sistema em que o dólar continuaria a ser 
a moeda pivot, mas com margens de 
flutuação limitadas previamente.  

 
Porém, os Seis de então entenderam 

que as margens de flutuação adoptadas pelo 
Acordo não eram compatíveis com a PAC, 
pelo que celebraram o Acordo de Basileia (10 
de Abril de 1972), que estipula a redução das 
margens de flutuação não de 9 %, mas sim 
de 4,5 % (+/- 2,25%) das moedas europeias 
entre si (“serpente monetária europeia”) e 
que as intervenções dos Bancos Centrais para 
garantir a paridade das moedas nacionais se 
fariam em moedas europeias e não em 
dólares. 

 
Em tese, defende-se que a crise 

monetária de 1971 constitui um retrocesso no 
plano de integração económica europeia. Os 
países europeus, tendo continuado a aceitar o 
dólar como moeda pivot do sistema 
monetário internacional, abdicaram da 
credibilidade que a UEM lhes iria conferir e 
acomodaram-se de novo na posição de 
seguidores. Contudo, esta nova posição de 
equilíbrio tem como característica o “atar de 
mãos” nas intervenções cambiais em dólares 
– primeiro indício para o futuro - que o 
Acordo de Basileia representou no nível 
comunitário e em que a posição de seguidor 
foi justaposta com um sistema de regras 
auto-impostas (Serpente Monetária 
Europeia). 
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4. Da Crise Monetária de 1973 ao 
Sistema Monetário Europeu 

 
Em Fevereiro de 1973, o dólar sofre 

novo ataque especulativo que uma 
desvalorização de 10% (12 Fevereiro) não 
atenua. A partir de 16 de Março o G-10 deixa 
de apoiar o dólar, o que significa que o 
sistema de paridades fixas de Bretton Woods 
e reestruturado pelo Acordo Smithsoniano 
entra em colapso, e com ele o “túnel”. 

 
A “serpente monetária europeia” por 

arrasto entra em lenta agonia, muito por falta 
de coordenação das políticas económicas. Em 
rigor, alguns paises europeus, por 
imperativos de credibilidade externa, 
mantiveram-se dentro da “serpente” – 
paridade face às restantes moedas europeias 
– mas abdicaram a presença no “túnel” – 
paridade face ao dólar. 

 
A experiência da serpente foi muito 

atribulada, tendo-se assistido a diversas 
entradas e saídas, bem como a diversas 
alterações de paridades. Em boa parte, tais 
acontecimentos foram reflexo do choque 
petrolífero ocorrido no início da década de 70 
e das performances diferenciadas entre 
países comunitários no que respeita à 
inflação. 

 
Este período foi caracterizado por 

uma quase ausência de progressos em 
termos de integração monetária na Europa. 
Ao invés, qualquer análise cronológica releva 
antes uma total ausência de cooperação. 

 
O FECOM em rigor limitou-se a ser 

uma central de registos de débitos e créditos 
dos bancos centrais, em lugar de ter um 
efeito estabilizador. 

  
A serpente irá pois extinguir-se por 

dois motivos; por um lado só alguns Estados 
Membros eram signatários do acordo cambial 
e por outro a defesa das paridades era feita à 
custa da perda de reservas cambiais por 
parte dos países emissores de moeda fraca, 
ficando o sistema financeiro nivelado por 
baixo. A somar a estes factos houve o 
fracasso da serpente enquanto efeito 
estabilizador da PAC (multiplicação 
montantes compensatórios) e a 
impossibilidade de prosseguir a UEM por esta 
via. 

 
Em tese defende-se que o período da 

serpente foi caracterizado por um descrime 
(versus a regra que seria o plano Werner), 

representando pois um período de “um passo 
à frente e dois para trás”. 

O reconhecimento destes problemas 
acabou por ditar o nascimento de um novo 
arranjo cambial, o Sistema Monetário 
Europeu (SME). 
 
5. O Sistema Monetário Europeu 

 
Com o final da crença europeia na 

capacidade da presidência americana (Carter) 
defender o dólar e repor a ordem no Sistema 
Monetário Internacional (SMI), abre-se um 
período em que os europeus, em particular o 
eixo franco-alemão (via Giscard d´Estaing e 
Helmut Schmidt) relança a construção 
europeia e crê na sua capacidade de 
ultrapassar as suas condicionantes políticas e 
reputacionais e abandonar a posição de 
seguidor “tipo Stackelberg” para assumir uma 
posição de liderança no SMI. 

 
Conscientes que tal posição no SMI 

estaria dependente de uma crescente 
coordenação das políticas económicas 
europeias, surge o projecto do Sistema 
Monetário Europeu (SME). 

 
Este assenta em 3 grandes pilares: o 

ECU (European Currency Unit), o Mecanismo 
de Taxas de Câmbio (MTC) e um sistema de 
linhas de crédito entre bancos centrais. Em 
1979 todos os paises da CEE aderiram ao 
SME, com excepção da Grã-Bretanha, que 
não aderiu ao MTC. 

 
O ECU era uma moeda compósita 

resultante da adição às moedas nacionais dos 
países membros de um coeficiente de 
ponderação que tenha em conta 
simultaneamente a importância relativa do 
PNB e do comercio externo dos Estados 
Membros. Para cada moeda era fixada uma 
taxa pivot em relação ao ECU (e não em 
relação ao dólar), que originaria paridades 
bilaterais entre as moedas. 

 
O MTC impunha que as taxas de 

câmbio bilaterais observadas no mercado não 
ultrapassassem uma dada percentagem (+/- 
2,25% na banda estreita e +/- 6% na banda 
larga) as cotações centrais bilaterais. A partir 
de um dado limiar de divergência, o país em 
dificuldade deveria intervir no mercado de 
câmbio ou pedir ajuda ao FECOM (vide infra). 

 
Os mecanismos de crédito do SME 

assentavam em três mecanismos: 
Financiamento a Muito Curto Prazo (30 a 45 
dias), Apoio Monetário a Curto Prazo (suprir 
déficits balança de pagamentos) e Apoio 
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Financeiro a Médio Prazo ( gestão de 
problemas estruturais). 

 
6. A Resposta Americana ao SME 

 
No início dos anos 80 os americanos 

seguiram, talvez de forma inconsciente, a 
primeira política não cooperativa do pós-
guerra, como resposta ao SME europeu, 
tendo-se convertido a uma política de 
ortodoxia monetária. 

 
Reiterando a fé monetarista de Paul 

Volcker (FED), os americanos não hesitaram 
em seguir uma política orçamental 
expansionista, acompanhada de uma política 
monetária restritiva... 

 
Ora: uma política orçamental em 

expansão num modelo tipo IS/LM tem o 
mesmo efeito que uma política monetária em 
contracção: aumenta as taxas de juro! 

 
Os restantes paises não tiveram 

outra solução que não fosse acompanhar a 
subida das taxas de juro americanas, 
implicando deste modo a subida do dólar nas 
praças internacionais. 

 
Com esta simples jogada económica 

os EUA conseguiram ultrapassar uma das 
mais complexas crises de política económica: 
a estagflação. 

 
Tendo o dólar sobrevalorizado, a 

inflação deixara de ser um problema, pois no 
sector dos bens transacionáveis havia efeitos 
deflactórios pela alta do dólar. Controlaram o 
desemprego através de uma política 
orçamental expansionista (relançamento da 
actividade). 

 
O Mundo entoou uma ode ao 

liberalismo esquecendo-se que estava a 
pagar a factura do seu autismo. 

 
O crescimento económico americano 

fundou os seus alicerces numa elevada taxa 
de juro e num câmbio sobrevalorizado. O seu 
crescimento fazia-se essencialmente à custa 
do Resto do Mundo e em particular da 
Europa. 

 
Sendo a outra face da valorização do 

dólar a desvalorização das restantes moedas 
e tendo este mecanismo um efeito sobre a 
inflação, só restou aos países europeus uma 
nova subida de taxas de juro. No longo prazo 
as taxas de juro subiam devido ao 
crescimento e aos défices americanos e no 

curto prazo devido ao acumular de choques 
inflacionistas. 

A estratégia americana iniciou a 
época de importação-exportação de 
desequilíbrios. 

 
Nesta primeira ronda os EUA 

importaram a desinflação e exportaram o 
desemprego, enquanto manipulavam as taxas 
de juro e por consequência as taxas de 
câmbio. 

 
Autores como J.P. Fitoussi encontram 

nesta desordem das relações monetárias 
internacionais o principal motivo do aumento 
das taxas de juro europeias. Outros 
associam-no com outro: a globalização e a 
desregulamentação dos mercados de capitais. 

 
7. SME: Um Sistema Nivelado por Baixo 

 
Tendo perdido a sua ancora externa 

(dólar), os países aderentes ao SME, muitos 
deles com passados históricos de inflação, 
optaram por seguir a política monetária 
alemã, face à reputação e credibilidade que o 
Bundesbank desfruta. 

 
Ao tomar esta decisão, foi 

corrompido o mecanismo de simetria que os 
fundadores do SME desejavam.  

 
O marco alemão apresentou sempre 

uma tendência para a apreciação durante a 
vigência do Sistema. Significa isto que a 
moeda alemã andou em divergência com a 
média do sistema. 

 
Deste modo, o indicador de 

divergência que seria a grande inovação do 
método cambial e instrumento de “fine 
tuning” foi perdido, em favor da reputação 
institucional. 

 
Assim, a ausência do indicador de 

divergência no funcionamento práctico do 
SME resultou do facto do Bundesbank não 
estar disposto a alterar a sua política 
monetária anti-inflacionista, pelo facto do 
marco participar no MTC. Mais uma vez, o 
comportamento do Banco Central Alemão foi 
aceite pelos restantes participantes no SME 
que ancoraram a sua moeda no marco. 

 
Tal como foi visto no caso da 

serpente, o SME passou a estar nivelado por 
baixo, dado que a responsabilidade de 
defender as paridades recaiu sobre os bancos 
centrais mais fracos do MTC. 
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8. Os Custos de Estabilização no SME 
 
Os custos de estabilização 

macroeconómica no SME decorrem de duas 
grandes condicionantes do sistema: por um 
lado não é um sistema de câmbios fixos, por 
outro as taxas de câmbio do SME não são 
credíveis. 

 
Sendo um sistema de permite 

variações dentro de bandas e sucessivos 
realinhamentos, o SME levanta sérios 
problemas de credibilidade. 

Sobre este pano de fundo, o processo 
de desinflação, em curso na Europa ao longo 
dos anos 80, foi um processo com elevados 
custos macroecómicos. 

 
Assim, assistimos a uma sucessiva 

contracção das políticas monetárias (de forma 
gradual...) que resultaram em pequenas 
recessões (em lugar de “terapia de choque”), 
de modo a dar indicações aos agentes 
económicos, e em particular aos sindicatos, 
que a política monetária era credível.  

 
Contudo, esta política de 

credibilização teve outro efeito: a erosão das 
reservas dos bancos centrais para manter as 
moedas no SME, dado que havia necessidade 
de permanentes intervenções nos mercados 
cambiais. 

 
A manutenção da estabilidade 

cambial tem outro efeito; a perda da 
competitividade internacional, dado a moeda 
deixar de ser elemento de vantagem 
comparativa no comércio internacional. 

 
Efeitos “second round” foram 

também verificados nos países aderentes ao 
sistema, em particular, face à Alemanha. 
Desde logo, estando em curso processos de 
convergência em termos de inflação e com 
políticas cambiais restritivas, o sector 
exportador (bens transaccionáveis) sofre 
recessão face aos exportadores alemães. Por 
outro lado, tem de haver uma subida das 
taxas de juro domésticas de modo a 
credibilizar a moeda e não aceitar flutuações 
cambiais. 

 
9. Episódios Críticos No SME 

 
O SME teve dois episódios críticos na 

sua vigência: a reunificação alemã e a crise 
nos mercados cambiais de 92/93. 

 
Sinteticamente, a reunificação alemã, 

feita mais por motivos políticos que por 
critérios de racionalidade económica, implicou 

uma união monetária (não desejada pelo 
Bundesbank) entre a ex-RDA e a ex-RFA, 
tendo  havido a conversão de marcos 
orientais em marcos ocidentais (na quase 
generalidade na razão de 1:1, com algumas 
excepções). A política orçamental alemã, 
expansionista para financiar a recuperação de 
Leste, foi acompanhada por uma política 
monetária restritiva. Como já vimos no ponto 
6 – A Resposta Americana ao SME –, este 
duplo efeito produz uma subida das taxas de 
juro. Sendo o marco a moeda ancora do SME 
e estando a ser melhor remunerado, há um 
aumento da procura desta divisa, o que 
obriga aos outros países a secar liquidez 
(vide secção 7 – SME: um sistema nivelado 
por baixo). Assim, os paises seguidores da 
divisa alemã importam recessão via uma 
política monetária em contracção. 

 
A crise no SME de 92/93, e de forma 

igualmente sintética, resultou dum conjunto 
de ataques especulativos às moedas do 
sistema, patrocinados pela estreita banda de 
flutuação dos câmbios. Estando o risco 
relativamente limitado, os ganhos de 
arbitragem poderiam ser significativos, 
fazendo ataques alternados às moedas. Com 
o alargamento das bandas (descredibilizando 
a sistema), passou-se de um sistema de 
câmbios quase fixos para um sistema de 
câmbios quase flexíveis, aumentando o risco 
cambial de arbitragem. 

 
10. Conclusão 

 
Em tese pretendemos defender, com 

base na evidência empírica, em primeira 
instância que a Comunidade Europeia, até à 
implantação da UEM e do Euro, tinha vindo a 
prosseguir um trajecto caracterizado por uma 
série de equilíbrios à Stackelberg. Numa 
primeira fase os Europeus aceitaram a 
liderança monetária dos EUA, que resultou 
num conjunto de equilíbrios de Nash 
(consistentes mas não óptimos) intra-
europeus. Com a introdução do SME houve 
uma tentativa de reacção norte-americana 
(não cooperativa) que resultou na exportação 
dos efeitos da segunda crise petrolífera para 
a Europa. Com a introdução do SME, não foi 
atingido o objectivo de simetria arquitectado 
pelo sistema por falta de credibilidade dos 
agentes políticos nacionais. Tendo sido 
“importada” credibilidade do Bundesbank, 
essa importação teve custos em termos de 
“aclimatização” dos países aderentes. Por fim, 
verificou-se que o próprio SME era credor de 
credibilidade, e não resolvia questões de 
coordenação de políticas económicas intra-



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, 
independente, de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

17 

comunitárias, persistindo-se em sucessivos 
equilíbrios consistentes. 

 
Assim, a UEM deveria consistir numa 

via de os países membros da U.E. por um 
lado ganharem credibilidade, face à 
implantação de regras de funcionamento, e 
por outro coordenarem as políticas 
monetárias dos Estados Membros com base 
em equilíbrios cooperativos. 
 
 

 
 
Notas: 
 

1. Tese apresentada no Seminário “UEM e 
Política Económica” do Curso de Pós-
Graduação do Instituto de Estudos 
Europeus da Universidade Católica 
Portuguesa. 

2. No artigo, manteve-se a ortografia vigente 
em Portugal. 
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