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onde os imigrantes têm vindo e a crescente influência cultural do Japão construíram
pontes entre esses países e o Japão e reduziram sua distância subjetiva do Japão
(ver Sassen, 2001, 307-315; Tsuda, 2003; Komai, 1995; Farrer, 2007).

23. Uma questão interessante diz respeito à natureza da internacionalização atual-
mente nas antigas cidades coloniais. A análise de King das condições históricas
e desiguais características sob as quais a noção do internacional se construiu
(1990, p. 78) é extremamente importante. King nos mostra como, durante a
época do império, alguns dos principais centros coloniais eram muito mais
internacionalizados do que os centros metropolitanos. Acredita-se que a noção
de internacionalização, conforme usada atualmente, está enraizada na experiên-
cia do centro. Essa suposição traz um ponto cego contemporâneo, bem com-
preendido por Stuart Hall (1991), que observa que as críticas pós-coloniais e
pós-imperialistas contemporâneas emergiram nos antigos centros de impérios e
silenciam ante uma variedade de condições evidentes atualmente em antigas
cidades ou países coloniais. Spivak (1999), Mbembe (2001), Mamdami (1996)
escreveram ótimas narrativas. Outro ponto cego é desconsiderar a possibilidade
de que as migrações internacionais hoje dirigidas principalmente de antigos ter-
ritórios coloniais para o centro - e territórios neocoloniais, no caso dos Estados
Unidos e, mais recentemente, do Japão - podem ser o correlato da internacio-
nalização do capital que começou com o colonialismo (Sassen, 1988).

24. Para uma combinação diferente desses elementos, ver, por exemplo, Dunn
(1994) e Drainville (2004).

25. Body-Gendrot (1999) mostra como a cidade continua sendo um terreno de con-
testação, caracterizado pela emergência de novos atores, sucessivamente mais
jovens. É um terreno onde as restrições e as limitações institucionais dos governos
para abordar as demandas por equidade levam a transtornos sociais. Body-Gendrot
argumenta que a violência política urbana não deve ser interpretada como uma
ideologia coerente, mas como um elemento de tática política temporária que
permite que atores vulneráveis entrem em interação com os detentores do poder,
em termos que serão um pouco favoráveis para os fracos.

5
A criação de migrações internacionais

Como no caso do estado e da cidade, incorporar as migrações inter-
nacionais em uma sociologia da globalização implica o envolvimento de
um amplo campo do conhecimento que não se concentra particularmente

. na globalízação.' Além disso, exige contestar um campo bastante diferente
de estudo, ainda pequeno mas em rápido crescimento, que parece pressu-
por que temos imigrantes por causa da globalização, uma suposição a que
chega não por meio"do conhecimento sobre a questão da imigração, mas

, por projetar sobre a migração noções padronizadas da globalização. En-
quanto a primeira linha é uma fonte crítica de dados e técnicas de pesqui-
sa que deve ser incorporada em estudos sociológicos da globalização, a se-
'gunda é extremamente problemática e deve ser evitada.

As migrações transfronteiriças já existiam muito antes da atual fase
da globalização. Assim, a tarefa que temos é entender de que maneira e
em que condições as muitas migrações de hoje são ou não são moldadas,
fundamentadas ou apenas influenciadas pela globalização. A rica litera-
tura sobre migração nos mostra, por exemplo, que as redes transnacio-
nais entre países de emigrantes e de imigrantes já faziam parte de mui-
tos fluxos de migração há séculos. O conteúdo e os modos de comunica-
ções e transações do passado podem ter diferido nitidamente dos obser-
vados atualmente, mas o fato social em si já estava presente no passado.
De maneira semelhante, a literatura mostra que muitos aspectos das mi-

,"grações do passado, como a migração em cadeia e a reunião familiar,
ainda estão presentes hoje em dia.

Esses fatos levantam várias questões quando se trata de relacionar
as migrações e a globalização: de que maneiras as migrações intemacio-
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nais podem fazer parte da globalização atualmente, e será que elas po-
dem ser um dos seus processos constitutivos? Além disso, será que uma
análise da migração internacional pode iluminar e gerar conhecimento
sobre a globalização? Por outro lado, pode uma análise da globalização
iluminar e gerar conhecimento sobre as migrações internacionais? Por
exemplo, a pesquisa da imigração nos permitirá chegar às microestrutu.
ras da globalidade, conforme indicado no capítulo anterior, com a dis-
cussão sobre as mulheres imigrantes na cidade global? A presença de co-
munidades imigrantes diversas desloca a história pós-colonial do sul glo-
bal, trazendo-a para nossas cidades e regiões metropolitanas. Por outro
lado, a pesquisa sociológica sobre a globalização pode nos dar detalhes
sobre dinâmicas conectadas tão diversas quanto imaginários moldados
pela indústria global do entretenimento ou pelo trabalho em fábricas
offshore que fazem os emigrantes potenciais se sentirem conectados com
o país aonde aspiram ir. Essa pesquisa pode ajudar a estabelecer se e
como a globalização encurta a distância material e subjetiva entre o país
de origem e o país de destino.

PARA ALÉM DE EXPLICAÇÕES DE REPULSÃO E ATRAÇÃO

As análises econômicas e demográficas tendem a explicar a forma-
ção de migrações internacionais em termos de fatores de repulsão e atra-
ção. Entre os principais fatores de repulsão, estão a pobreza e o desem-
prego, ao passo que os principais fatores de atração são as possibilidades
de emprego e melhores salários. Nesse sentido, os fatores de repulsão e
de atração tendem a se referir a condições sistêmicas em toda uma área
ou país. Com esse alcance, a presença desses fatores deve, estritamente
falando, levar a migrações massivas. Porém, as evidências mostram avas-
saladoramente que não levam. Desse modo, os fatores de repulsão e de
atração podem explicar por que certas pessoas se mudam, mas não ex-
plicam por que a maioria das pessoas que vive em condições semelhan-
tes não se muda. Claramente existem outras variáveis em jogo. O que a
sociologia e a antropologia podem trazer para uma explicação da migra-
ção é o foco nessas variáveis adicionais, talvez menos sistêmicas, como o
recrutamento por empregadores ou a decisão da família de que um dos
seus membros deve emigrar. As condições de repulsão, notavelmente a
pobreza, são importantes, mas a questão deve ser: quando a pobreza se
torna um fator de repulsão?
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O foco nos indivíduos também não é suficiente. Os indivíduos po-
dem vivenciar sua migração como resultado de uma decisão pessoal, mas
~m migrações de grande escala a opção de migrar é produzida social-

ente. Esse fato se perde facilmente em grande parte da análise da mi-
ação, pois os fluxos de imigração tendem a compartilhar muitas carac-
rísticas: muitos imigrantes, de fato, vêm de áreas ou países menos de-
rivolvidos e têm níveis baixos ou médios de educação e renda, fatores

ue levam à noção de que a pobreza e o desemprego em geral são o que
pulsiona a emigração. Ainda assim, muitos países com pobreza extre-
a e índices elevados de desemprego não apresentam um histórico sig-
ificativo de emigração e, em outros, a emigração é um evento recente,
tão importa quão antiga seja a pobreza. São necessárias várias outras
ondições para transformar a pobreza em um fator de repulsão e, mesmo
ntão, apenas uma pequena minoria de pessoas pobres e de classe média
:stará propensa a tentar emigrar. A emigração não é uma fuga indiferen-
dada da pobreza e do desemprego para a prosperidade.

A racionalidade da emigração é muito mais complexa do que permi-
tem as explicações de repulsão e atração. Por um lado, existem questões
ubjetivas envolvidas. É crítico que muitas pessoas se disponham a acei-
ar empregos indesejáveis, incluindo trabalho abaixo do seu estrato edu-
_acional e social em' seu país natal, e viver em extremo desconforto e em
_ondições que não aceitariam em seu país natal. Assim, existe uma sub-
jetividade do imigrante de primeira geração, que deve ser considerada
como uma das variáveis. Por outro lado, os efeitos de conexão da globa-
ização geram as condições materiais e novos tipos de imaginários que
azem da emigração uma opção, onde até pouco tempo ele não existia.

Cada país é singular, e cada fluxo migratório é produzido por condi-
ções específicas de momento e lugar (Appleyard, 1999; Okuda, 2000;
Castles e Miller, 2003; Robin Cohen, 1995). Porém, se quisermos enten-
der os efeitos possíveis de condições mais amplas, como a globalização
econômica e cultural, na formação e reprodução de fluxos migratórios,
devemos abstrair, essas particularidades para analisar tendências gerais.
A ênfase deve ser na especificidade e complexidade das migrações, dis-
tintas de abordagens gerais e simplificadas. Essa ênfase implica juntar as
variáveis que contribuem para uma explicação das características de flu-

"xos migratórios específicos, ao invés de generalizar para todos os mo-
. mentos e lugares ou particularizar cada história de migração. Por exem-

plo, uma: condição que hoje entendemos como significativa é aquela
constituída por antigos laços coloniais. Esses laços são compartilhados
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por países diversos e suas migrações específicas. Assim, na Europa a maio-
ria dos emigrantes argelinos se encontra na França, e a maioria dos emi-
grantes da Índia subcontinental está no Reino Unido. De modo mais con-
troverso, a dominância econômica e a formação de espaços transnacionais
para a atividade econômica, associadas à presença de empresas norte-
americanas em outros países (Sassen, 1988), começam a ser reconhecidas
como fatores que explicam certos padrões de migração nos Estados Uni-
dos, proveniente de países tão diversos quanto o México e as Filipinas. De
maneira semelhante, a atividade militar norte-americana direta ou indire-
ta no Vietnã e em EI Salvador é um fator claro que condicionou alguns dos
fluxos dessas países para os Estados Unidos, respectivamente, nas décadas
de 1970-1980 e de 1980-1990 (Portes e Rumbaut, 2006).

Atualmente, o claro crescimento na exportação organizada de traba-
lhadores, tanto legais quanto ilegais, acrescenta outra dinâmica às antigas
e duradouras. A exportação organizada pode criar maneiras totalmente no-
vas de conectar países de emigração e imigração, além dos velhos laços eco-
nômicos coloniais ou dos novos laços globais. Ainda assim, esses novos
acontecimentos também estão ligados a condições contextuais mais amplas.
Desse modo, as antigas redes de tráfico interno ou regional estão se am-
pliando e se tomando globais, e nesse sentido, elas são tanto novas quanto
velhas. A formação de sistemas globais ajudou na ampliação daquelas que
eram redes muito mais localizadas, induzindo também a formação de novos
tipos de trafico e novos fluxos, muitas vezes como resposta aos efeitos de-
vastadores da globalização das economias de países pobres ou do desenvol-
vimento de complexos turísticos de massa no sul global.

Entre os fatores que podem transformar uma condição geral de po-
breza e desemprego em um impulso de migração, podemos ver vários
padrões (ver explicações para condicionamentos diferentes em Battistella
e Assis, 1998; Wallace eStola, 2001; Douglas S. Massey, et al., 1993;
Castles e Miller, 2003; Parnreiter, 1995; Papademetriou e Martin, 1991).
Em primeiro lugar, as migrações foram iniciadas pelo recrutamento dire-
to por empresas, governos, contratos de trabalho ou traficantes. Esse ~a-
drão se aplica, em níveis diversos, a diferentes partes do mundo e peno-
dos históricos distintos. Porém, uma vez que uma comunidade de imi-
grantes se forma, a operação da rede de imigrantes tende a substituir o
recrutamento externo, e a migração em cadeia tende a se estabelecer.
Em segundo lugar, o recrutamento por empresas e governos geralmente
ocorre em países com os quais existem laços preexistentes - coloniais,
neocoloniais, militares ou, cada vez mais, como parte da globalização

Sociologia da globalização 117

,econômica. Em terceiro, a globalização econômica aprofundou a interde-
"pendência de um número crescente de países. Ela também pode ter con-

-~tribuído para a criação de novos fatores de repulsão em países com dívi-
"das governamentais elevadas, aprofundando o endividamento e seu im-
,pacto negativo nas condições econômicas gerais, pela imposição de pro-
gramas de ajuste estrutural. Em quarto lugar, existe um aumento signifi-
cativo na exportação organizada de trabalhadores a partir da década de

-~1990,particularmente no comércio internacional e ilegal de migrantes.
(para fontes sobre as quatro tendências, ver Castles e Miller, 2003; Por-

Stese Rumbaut, 2006; Cohen, 1995; Battistella e Assis, 1998).
Três tendências importantes detectadas nas questões discutidas até

'aqui podem começar a articular as migrações internacionais com condi-
ções globais críticas. Elas são, em primeiro lugar, a geoeconomia das mi-
grações internacionais, que explica o grau considerável de padronização
,evidente nas migrações e proporciona o contexto crucial para entender a
dinâmica pela qual uma condição geral de pobreza, desemprego ou su-
bemprego pode ser ativada como um fator de repulsão para a migração;
em segundo, a formação contemporânea de mecanismos que conectam
países de emigrantes e de imigração, particularmente mecanismos que
surgem com a globalízação econômica; e, em terceiro, a exportação or-
'ganizada legal e ilegal de trabalhadores. Enfocarei essas tendências no
-restante deste capítulo (ver Sassen, 1988, 1999c).

A GEOECONOMIA DA MIGRAÇÃO

É importante assinalar que, na origem de novos fluxos de imigração,
geralmente se identifica - hoje, assim como 'no século XIX- alguma for-

-rna de recrutamento organizado, conduzido por empregadores ou por
governos a serviço desses. Porém, quem recruta quem tende a ser deter-
minado por laços político-econômicos anteriores - por exemplo, colonia-

, , lismo ou investimentos estrangeiros atuais e outras operações transfron-
, teiriças de empresas no contexto da globalização econômica, bem como
os inúmeros imaginários globais da atualidade. Passado um tempo, a
maioria dos fluxos de migração adquire uma certa autonomia dos meca-
nismos organizados de recrutamento.

As grandes migrações em massa do século XIX emergiram corno
parte e também contribuíram para a formação de um sistema econômico
transatlântico que conectou vários Estados-Nações por meio de transa-
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ções econômicas e guerras, particularmente os fluxos de pessoas induzi-
dos pelas guerras. Essa economia transatlântica estava no centro do de-
senvolvimento dos Estados Unidos. Os fluxos massivos de capitais, mer-
cadorias, trabalhadores e estruturas específicas geraram esse sistema
transatlântico. Antes do século XIX, os movimentos de trabalhadores
através do Atlântico haviam sido amplamente forçados - notadamente
na forma de escravidão e, principalmente, de territórios africanos e asiá-
ticos colonizados. Para usar outro exemplo, as migrações para a Inglater-
ra na década de 1950 originaram-se em antigos territórios britânicos. E
as migrações das décadas de 1960 e 1970 para o Oeste Europeu ocorre-
ram em um contexto de recrutamento direto e dominância regional eu-
ropeia sobre os países mediterrâneos e sobre alguns países do Leste Eu-
ropeu. Em suma, os países receptores normalmente eram participantes
dos processos que levaram à formação de migrações internacionais.

A renovação da imigração em massa para os Estados Unidos na dé-
cada de 1960, depois de cinco décadas de pouca ou nenhuma imigração,
ocorreu no contexto de expansão da atividade econômica e militar norte-
americana na Ásia e na bacia do Caribe. Os Estados Unidos estão no cen-
tro de um sistema internacional de investimento e produção que conecta
essas diversas regiões. Nas décadas de 1960 e 1970, os Estados Unidos
tiveram um papel crucial no desenvolvimento de um sistema econômico
mundial, aprovando legislação e promovendo acordos internacionais vi-
sando abrir a sua própria economia e as de outros países ao fluxo de ca-
pitais, mercadorias, serviços e informações. Esse papel central militar,
político e econômico contribuiu para a criação de condições que mobili-
zaram pessoas em migrações, sejam locais ou internacionais, e a forma-
ção de laços com os Estados Unidos que, subsequentemente, serviram
como pontes muitas vezes involuntárias para a migração internacional.
(Esse efeito de conexão provavelmente tenha sido fortalecido pelo con-
texto da Guerra Fria e a promoção ideológica ativa das vantagens das so-
ciedades democráticas abertas). Minha interpretação, ainda que contro-
versa, é que esses padrões mostram que medidas que normalmente con-
sideramos como inibidores da emigração - investimentos estrangeiros e
a promoção do crescimento orientado para a exportação em países em
desenvolvimento - parecem ter tido exatamente o efeito oposto, pelo
menos no curto e médio prazo (Sassen, 1998, 1999c). Entre os princi-
pais exportadores de imigrantes para os Estados Unidos nas décadas de
70 e 80, estavam vários dos países recém-industrializados do Sul e Su-
deste Asiático, cujas taxas de crescimento extremamente altas costumam
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er reconhecidas como resultado inicialmente de investimentos estran-
eiros diretos na fabricação de produtos de exportação. Uma análise
aralela do efeito de "desenvolvimento" do North American Free Trade

eement (NAFTA)sobre a emigração mexicana para os Estados Unidos
revê a emigração contínua e a estabilização final somente 30 anos de-
is da implementação do tratado (por exemplo, Martin, 1993,2002).

As formas específicas de internacionalização do capital no período
's-guerra contribuíram para a mobilização de fluxos de migração e para
.construção de pontes entre os países de origem e os Estados Unidos.
uito antes da atual fase da globalização, a começar na década de 1960,

'implantação de estratégias Ocidentais de desenvolvimento já era um fa-
or a gerar emigração. As consequências dessas estratégias de desenvolvi-
"ento levaram à substituição da agricultura de pequena escala pela agrí-
ultura comercial orientada para a exportação, a ocidentalização dos siste-
"as educacionais e outros resultados semelhantes. Todas essas mudanças
ontribuíram para a mobilização de fluxos de migração - regionais, nacio-
ais e transnacionais (Portes e Walton, 1981; Safa, 1995; Campos e Bo-
illa, 1982; Bonilla, et al., 1998; Portes e Bach, 1985; Basch et al., 1994).

Ao mesmo tempo, as redes administrativas comerciais e de desen-
olvimento dos antigos impérios europeus e as novas formas que essas
edes assumiram sob a Pax Americana e com o estabelecimento de siste-
as globais (investimento estrangeiro direto, zonas de processamento
e exportação, guerras por democracia) criaram pontes não apenas para
'fluxo de capital, informações e pessoal de alto nível do centro para a
eriferia, como também para o fluxo de migrantes. Stuart Hall (1991)
escreve o influxo de pessoas no pós-guerra da Comunidade Britânica
ara a Grã-Bretanha e observa que a percepção da Inglaterra e do cará-
er inglês era tão disseminado em sua Jamaica natal que fazia os jarnai-
anos sentirem que Londres era a capital para onde todos iriam mais
edo ou mais tarde. Essa narração das migrações da era pós-guerra cap-

""ra o peso corrente do colonialismo e das formas pós-coloniais de impé-
io sobre os principais processos da globalização atualmente e, especifí-
amente, sobre aqueles que conectam países de emigração e de imigra-
ão. Os principais países de imigração não são espectadores passivos, e a
ênese e o conteúdo específicos de sua responsabilidade variam em cada

caso e em cada período.
Em um nível mais conceitual, pode-se generalizar essas tendências e

postular que os fluxos de imigração ocorrem dentro de sistemas e que es-
ses sistemas podem ser especificados em uma variedade de maneiras (ver



120 Saskia Sassen

Bustamante e Martinez, 1979; Morokvasic, 1984; Sassen, 1988, 1999c;
Bonilla et al., 1998; Potts, 1990; King, 2001; Rícca, 1990). A especificação
econômica aqui desenvolvido é uma entre várias possibilidades. Em outros
casos, o sistema em que ocorre imigração pode ser especificado em termos
políticos ou étnicos. Pode-se perguntar, por exemplo, se existem conexões
sistêmicas por trás das atuais migrações do Centro e Leste Europeu para a
Alemanha e a Áustria (Sassen, 1999c). Assim, antes da Segunda Guerra
Mundial, Berlim e Viena eram receptores de grandes migrações de uma vas-
ta região oriental (Fassmann e Muenz, 1994). Além disso, essas práticas pro-
duziam e reproduziam sistemas de migração. Finalmente, a agressiva cam-
panha da Guerra Fria mostrando o Oeste como um lugar onde o bem-estar
econômico é a norma e é fácil conseguir um emprego bem-remunerado teve
o efeito de induzir a migração para o Ocidente; um retrato mais preciso das
condições no Oeste teria dissuadido migrantes potenciais além daqueles que
estavam absolutamente convencidos e podem ser considerados como parte
de uma demanda reprimida - em outras palavras, além daqueles que teriam
migrado a qualquer custo. Essas condições históricas e atuais contêm ele-
mentos para especificar os sistemas nos quais ocorrem as atuais migrações
do Centro e Leste Europeu para a Alemanha e a Áustria.

O fato de que existe uma geoceonomia da migração é sugerido pelos
principais padrões de imigração. Se a imigração fosse apenas questão de
política e da vontade de impor controles, muitos dos atuais fluxos não au-
torizados não existiriam (Massey, 2005; Cornelius, Martin e Hollifield,
2003). No caso dos Estados Unidos, a principal reforma aprovada em
1965 teve um efeito imenso, pois veio em um tempo em que os Estados
Unidos tinham uma vasta rede de locais de produção e operações militares
naqueles que se tornaram países de emigração. Não apenas havia uma de-
manda reprimida para emigração, mas uma ampla rede de conexões entre
esses países e os Estados Unidos. O fato de que a nova lei não era suficien-
te para, sozinha, trazer uma nova imigração para os Estados Unidos tam-
bém é sugerido pelo fato de que se esperava que a nova lei, que se baseava
na reunião da família, induzisse principalmente a imigração de parentes
de indivíduos que já viviam no país - ou seja, principalmente europeus. Ao
invés disso, a grande maioria dos imigrantes veio de países do Caribe e
asiáticos. Esse resultado inesperado indica os limites das políticas para
produzir ou impedir as migrações (Portes e Rumbaut, 2006; Briggs, 1992).

Essa geoeconomia da migração é mostrada nos padrões familiares
observados na Europa. Por exemplo, no Reino Unido, 60% dos residentes
estrangeiros são de países asiáticos e africanos que eram antigos domí-
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s ou colônias. Até há pouco, a imigração europeia era baixa, com qua-
,.75% provindo da Irlanda, também um território anteriormente coloni-
do. Enquanto o Reino Unido tem poucos imigrantes da Turquia e da
goslávia, que representam a maior proporção na Alemanha, abriga
ase todos os imigrantes europeus provenientes do subcontinente india-
e do Caribe inglês. Continuando nessa linha, nos primeiros 10 anos

pois da Segunda Guerra Mundial, os 8 milhões de alemães étnicos
locados que se fixaram na Alemanha constituíram a maioria dos "imi-
tes" para aquele país. Outro grupo importante era formado pelos
ilhões de alemães que vieram da República Democrática da Alema-

a antes que o muro de Berlim fosse erguido em 1961. Quase todos os
emães étnicos foram para a Alemanha, e os que não foram saíram da
ropa. Esses padrões de concentração continuaram. Na década de 1990,
% dos imigrantes gregos na Europa estavam na Alemanha, assim como
% dos imigrantes turcos e 76% dos iugoslavos antes da divisão. Final-

ente, a Alemanha expandiu sua área de recrutamento ou provisão de
ão de obra, incluindo Portugal, Argélia, Marrocos e Tunísia, embora a
sta maioria dos imigrantes desses países resida na França. Em suma, o
e vemos no caso da Alemanha é, inicialmente, uma grande migração
seada em um antigo histórico de dominação sobre a região oriental e

epois uma imigração originada em países menos desenvolvidos seguin-
o uma dinâmica hoje clássica de recrutamento de trabalhadores pelo
aís receptor, construindo assim uma conexão que transforma certos paí-
s em exportadores de mão de obra. A Holanda e a Bélgica receberam

número significativo de imigrantes de seus antigos impérios coloniais
.de países como a Itália, o Marrocos e a Turquia, que ficaram marcados
orno países exportadores de mão de obra. De maneira semelhante, a
uíça recebeu trabalhadores de países tradicionalmente exportadores de
ão de obra: Itália, Espanha, Portugal, Iugoslávia e Turquia. Esses três

'aíses importadores de mão de obra originalmente organizaram o recru-
mento desses trabalhadores, até que um conjunto autônomo de fluxos

e instalou. Até recentemente, a Suécia recebia 93% dos imigrantes fin-
ndeses da Europa. Também na Suécia, como nos outros países, houve
ma grande expansão da área de recrutamento na década de 1960, in-
luindo trabalhadores de países tradicionalmente exportadores de mão
e obra do Mediterrâneo. À medida que um certo fluxo de migração de
ão de obra envelhece, ele tende a se tornar mais diversificado em ter-
os de destino. Essa tendência sugere que se estabelece uma certa medi-

a de autonomia dos laços coloniais ou neocoloniais.
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A padronização continua sendo uma característica, mesmo na União
Europeia de hoje, onde os residentes têm o direito à mobilidade transfron_
teiriça. As cifras da União Europeia para os períodos antes e depois da am-
pliação mostram pouca migração entre países para os residentes da União
Europeia, de 5% em 2003 para 5,5% em 2005 (Eurostat, 2006); esses 5%
significam 25 milhões de não nacionais (residentes que não são cidadãos
do país onde vivem) vivendo na EU25. Poderia esperar-se uma incidência
muito maior de mobilidade, devido à considerável variação dos níveis sa-
lariais entre os Estados membros, já antes e, certamente, depois da am-
pliação da União em 2004, que incluiu países mais pobres.

CONSTRUINDO PONTES

Podemos identificar três padrões principais entre a variedade de con-
dições econômicas que contribuem para as conexões migratórias entre pa-
íses que enviam e recebem migrantes: conexões causadas pela globaliza-
ção econômica, conexões desenvolvidas especificamente para recrutar tra-
balhadores e a exportação organizada legal e ilegal de trabalhadores. Nes-
ta seção, discuto os dois primeiros e na próxima discutirei o terceiro.

Conexões econômicas

As conexões criadas pela internacionalização econômica vão desde
offshoring da produção e o estabelecimento de uma agricultura orientada
para a exportação por meio de investimentos estrangeiros até o peso das
multinacionais nos mercados consumidores dos países exportadores de
mão de obra. Por exemplo, o desenvolvimento da agricultura comercial e
da manufatura padronizada orientada para a exportação deslocou econo-
mias tradicionais e eliminou oportunidades de sobrevivência para peque-
nos produtores, que foram forçados a se tomar trabalhadores assalariados.
Essa transição, por sua vez, contribuiu para a mobilização de pequenos
produtores e produtores artesanais deslocados no sentido de migrações la-
borais, que inicialmente podem ser internas, mas que se tomam interna-
cionais. Existem diversos exemplos de casos em que essa dinâmica deu
origem a novas migrações transfronteiriças. Mahler (1995) observa que os
imigrantes salvadorenhos nos Estados Unidos muitas vezes já tinham ex-
periência prévia como trabalhadores migrantes em plantações de café.
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ernandez-Kelly (1982) observa que alguns dos migrantes internos da zo-
ti· de industrialização do norte do México acabaram imigrando para os
~~ados Unidos. Campos e Bonilla (1982) observam que a Operação Boots-
. ps, patrocinada pelos Estados Unidos em Porto Rico, teve um efeito se-
.. [hante, promovendo a imigração para os Estados Unidos.

Outro tipo de conexão econômica resulta do desenvolvimento em
.' de escala de operações industriais em países com salários baixos por
~presas de países desenvolvidos. O objetivo aqui era, e continua a ser,
uzir o custo da produção de mercadorias voltadas e reexportadas para

'ercados no país de origem. Esse offshoring cria várias conexões objetivas
~subjetivas entre os países desenvolvidos e os países de salários baixos.
uas condições que induzem a migração estão em jogo aqui. Uma é que

's' trabalhadores em melhor situação podem ter acesso aos contatos para a
ígração, e a segunda é que os trabalhadores desprivilegiados estão "es-
tados" depois de alguns anos, e precisam encontrar novas formas de so-

-eviver e ajudar suas famílias, o que pode levar à emigração. Esses traba-
adores em situação de desvantagem estão, em parte, em um mercado de
balho local ampliado ou desterritorializado, que conecta os dois países
volvidos (ver Sassen, 1988, 1995, para uma discussão completa sobre
sas questões). O uso crescente da produção offshore de baixo custo tam-

o l5.emcontribui para a criação de condições, em países desenvolvidos, que
- ' podem levar à demanda e recrutamento de trabalhadores imigrantes com

aixos salários, devido à pressão crescente entre empresas e países para
duzir os custos para permanecerem competitivos. A internacionalização

'·áa produção fabril e agrícola contribuiu para o enfraquecimento dos sindi-
'Catas e, de um modo geral, tem levado à busca de trabalhadores com salá-
rios baixos dentro dos países desenvolvidos.

O caso do Japão é interessante aqui, pois nos permite entender a
, ~Iitersecção entre a internacionalização econômica e a imigração em seu

princípio, e em um país cuja história, cultura e, em um nível menor, or-
g'anização econômica são radicalmente diferentes das de outras econo-
mias avançadas. Á ausência de um histórico de imigração no Japão nas
_écadas de crescimento do pós-guerra - ainda que tenha acontecido no
éculo XIX - nos dá uma visão clara de como uma onda de imigração
ode começar onde antes não havia. Além disso, ela começou na década

..é 1980, o começo da atual era global. Embora seu advento tenha ocor-
tido muito depois do observado na maioria das economias avançadas, o
.Japão tem uma força de trabalho crescente de imigrantes não autoriza-
dos em trabalhos com baixos salários e não especializados, que os traba-
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lhadores japoneses rejeitam (Tsuzuki, 2000; Mori, 1997). Por que a imi-
gração não ocorreu durante o período de crescimento econômico extre-
mamente rápido, durante as décadas de 1950 e 1960, quando o Japão
teve falta de mão de obra? A resposta está em parte no fato de que, na dé-
cada de 1980, o Japão se tomou uma presença importante em um sistema
econômico regional asiático: ele se tomou o principal investidor, doador
de apoio externo e exportador de bens de consumo (incluindo produtos
culturais). Na década de 1980, as empresas japonesas começaram a esta-
belecer várias fábricas fora do país, com uma concentração pesada em ou-
tros países da Ásia. Essa expansão criou redes legais e ilegais conectando
esses países e os japoneses, transformando-os em exportadores de imi-
grantes para o Japão (Morita e Sassen, 1994). Em seu período de rápido
crescimento, o Japão não tinha as conexões com países exportadores de
imigrantes que poderiam ter facilitado a formação de fluxos migratórios in-
ternacionais. À medida que internacionalizou sua economia e se tomou um
investidor importante no Sul e Sudeste Asiático, ele criou - voluntária ou in-
voluntariamente - um espaço transnacional para a circulação de suas mer-
cadorias, capital e cultura, o que, por sua vez, criou as condições para a cir-
culação de pessoas. Um fator fundamental foi o recrutamento por grupos do
crime organizado e pelo governo (Sassen, 2001, Capítulos 8 e 9). Podemos
estar assistindo aos primeiros estágios de um mercado de trabalho interna-
cional, um mercado onde fornecedores de mão de obra e imigrantes não au-
torizados podem "penetrar". Esse espaço hoje também inclui profissionais
(Farrer, 2007). O governo japonês também deu início ao recrutamento de
descendentes de japoneses no Brasil e no Peru, ajustando sua lei de imigra-
ção para tal, e essas comunidades emergentes de imigrantes entraram, ago-
ra, no estágio da migração em cadeia (Tsuda, 1999; Tsuzuki, 2000).

Outro tipo de conexão é criado pela crescente Ocidentalização de
sistemas educacionais avançados (Portes e Walton, 1981), que facilita o
movimento de trabalhadores com boa formação para os países desenvol-
vidos do Ocidente. Esse é um processo que tem acontecido por muitas
décadas e costuma ser chamado de evasão de cérebro. Atualmente, ele
assume formas específicas, devido à interdependência cada vez maior
entre os países e à formação de mercados globais e empresas globais. Ou
seja, estamos assistindo à formação de um mercado de trabalho transna-
cional cada vez mais complexo e flexível para profissionais de alto nível
em serviços corporativos avançados, que relaciona um número crescente
de países altamente desenvolvidos e países em desenvolvimento (Sassen,
2001, 2006a, Capítulo 6; ver também Skeldon, 1997), através, inclusive,
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.mígração virtual (Aneesh, 2006). Isso também está ocorrendo no se-
de alta tecnologia, no qual as empresas dos países desenvolvidos es-

o explicitament~ recrutando especialistas em informática e softwares,
pecialmente da India. De um modo geral, podemos enxergar essa e ou-
s dinâmicas semelhantes na forte tendência de imigração bimodal em

ermos de níveis de educação, com concentrações de trabalhadores de
aíxos salários e pouca formação educacional e concentrações de traba-

,>dores com níveis elevados de formação educacional.

"'~crutamento e redes étnicas

O segundo tipo de laço migratório envolve uma variedade de mecanis-
.os para o recrutamento organizado ou informal de trabalhadores. Esse re-

tamento pode atuar por meio dos governos, no arcabouço de uma inicia-
·tjva de empregadores com apoio governamental, pode atuar diretamente
por meio dos empregadores, que trazem trabalhadores ilegalmente, ou pode
ituar por meio de redes de parentesco. Alguns desses mecanismos também
odem funcionar como canais de migração mais generalizados. Os laços

êmícos estabelecidos entre as comunidades de origem e de destino, típica-
ente pela formação de lares transnacionais ou estruturas de parentesco
ais amplas, tomam-se cruciais, uma vez que o fluxo se formou, e servem

iara garantir sua reprodução ao longo do tempo (Levitt, 2001; Grasmuck e
Pessar; 1991; Basch, Schiller e Blanc, 1994; Wong, 1996; Wallace eStola,
2001; White, 1999; Farrer, 2007). Esses laços étnicos e de recrutamento ten-
dem a atuar dentro dos espaços transnacionais mais amplos constituídos por
processos neocoloniais e/ou pela internacionalização econômica.

Um fator básico na operação de redes de recrutamento e étnicas é a
existência de uma demanda efetiva por trabalhadores imigrantes nos

'países receptores. A absorção efetiva pelo mercado de trabalho de traba-
'lhadores oriundos de diferente culturas com níveis mais baixos de desen-
':volvimento surgiu como, e permanece sendo, uma questão no contexto
.de economias avançadas de serviços. Os imigrantes têm uma longa his-
,tória de serem contratados para fazer trabalhos mal-remunerados, que
. exigem pouca formação educacional e que normalmente estão situados
nos setores menos avançados. Muitas análises de sociedades pós-indus-
triais e economias avançadas geralmente postulam um crescimento mas-
sivo na necessidade de trabalhadores com formação e pouca necessidade
para os tipos de empregos que a maioria dos imigrantes tende a ocupar.
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Sugerem ainda uma redução nítida nas oportunidades de emprego para
trabalhadores com níveis inferiores de educação em geral e para imigran_
tes em particular. Ainda assim, estudos empíricos minuciosos de grandes
cidades em países altamente desenvolvidos mostram uma demanda con-
tínua por trabalhadores imigrantes e uma oferta significativa de velhos
e novos empregos exigindo pouca formação e pagando salários baixos
(Munger, 2002; Harris, 1995; Parrenas, 2001, 2005). Uma questão contro-
versa é se essa oferta de empregos é residual, inflacionada pela grande
oferta de trabalhadores malremunerados ou um aspecto da reconfiguração
da oferta de emprego e das relações de trabalho que, de fato, são uma ca-
racterística das avançadas economias de serviços - ou seja, um desenvolvi-
mento sistêmico que é parte integrante dessas economias. Não existem
medidas exatas, e o foco nos empregos em si dificilmente esclarecerá a
questão. Os empregos pagam salários baixos, exigem pouca formação, são
indesejáveis, sem oportunidades de avanço e muitas vezes com poucos ou
nenhum benefício. Existem alguns aspectos claros da dinâmica do cresci-
mento em economias de serviços avançadas que estão criando pelo menos
parte dessa oferta de empregos (Sassen, 2001, Capítulos 8 e 9; Munger,
2002; Roulleau-Berger, 2003), que representam uma engrenagem crucial
dos conjuntos de conexões usados e desenvolvidos pelos integrantes de
uma mesma etnia e recrutadores dos imigrantes.

Uma condição na reprodução dessas conexões é que, nas últimas
décadas e, em alguns casos ao longo do último século, alguns países fo-
ram identificados como exportadores de mão de obra. De muitas manei-
ras, o país exportador de mão de obra é colocado em uma posição subor-
dinada e é representado constantemente nos meios de comunicação e no
discurso político como um país exportador de mão de obra. Esse também
foi o caso no último século, quando existiam algumas áreas exportadoras
de mão de obra em condições de subordinação econômica e também em
uma quasi-subordinação política. Os antigos territórios poloneses anexa-
dos pela Alemanha constituem uma dessas regiões e geraram uma mi-
gração significativa de poloneses "étnicos" para a Alemanha Ocidental e
além dela. Também é o caso dos irlandeses na Inglaterra. E é o caso da
Itália, que se reproduziu como fornecedor de mão de obra para o restan-
te da Europa por mais de um século.

Parece - e a história do desenvolvimento econômico corrobora essa afir-
mação - que, uma vez que uma área se toma uma região de emigração signi-
ficativa, ela não consegue se equiparar, em termos de desenvolvimento,
aquelas áreas que emergem como importadoras de mão de obra. Exatamente
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rque os importadores têm taxas elevadas, ou pelo menos relativamente
evadas, de crescimento, um efeito causal cumulativo se instala, que acarre-
um acúmulo das vantagens. Se a imigração contribui ou não para o pro-

esso de causação cumulativa é uma questão complexa, embora muitos estu-
os mostrem que os países de imigração tiveram muitos benefícios com o
oesso à mão de obra imigrante em períodos específicos de grande
~escimentoeconômico (Portes e Rumbaut, 2006; Castles e Miller, 2003).
érndisso, se a emigração contribui ou não para a causação cumulativa
gativa evidente em países exportadores também é uma questão comple-
. As evidências mostram que lares individuais e localidades podem se
eficiar, mas que as economias nacionais não se beneficiam. A história
ere que o acúmulo de vantagens evidente em países receptores tende a

-esquivar das áreas exportadoras de mão de obra, pois elas não conse-
em acompanhar ou são estruturalmente excluídas da espacialização do
scimento, exatamente porque ela se caracteriza por um desenvolvimen-
desigual. Durante dois séculos, a Itália e a Irlanda foram exportadores

e mão de obra, um fato que não veio a ser uma vantagem rnacroeconô-
ica. Seu atual dinamismo econômico e imigração de mão de obra pouco
: a ver com sua história como países de emigração. Alguns processos
onômícos se instalaram, promovidos por agentes específicos (o Estado
cional da Irlanda e as empresas do Norte da Itália), e expandiram rapi-

darnente a economia de cada um desses países.
- Em suma, podemos argumentar, analiticamente, que, à medida que os

países importadores de mão de obra ficaram mais ricos e mais desenvolvi-
dos, eles continuaram a expandir suas zonas de recrutamento ou influên-
cia, cobrindo um número cada vez maior de países e incluindo uma varie-
dade de dinâmicas de emigração-imigração, algumas enraizadas em con-

- , dições imperiais passadas, outras nas novas assimetrias do desenvolvimen-
que estão por trás de grande parte das migrações atuais. Existe uma di-

nâmica de desigualdade, na qual se inserem as migrações de trabalhado-
es, que continua identificando regiões como exportadoras ou importado-

, rás de mão de obrá, embora um determinado país possa trocar de catego-
.a, como é o caso da Irlanda e da Itália atualmente.

.-A EXPORTAÇÃO ORGANIZADA DE TRABALHADORES
n

A década de 1990 assistiu a um nítido crescimento na exportação
, e trabalhadores, tanto legal quanto ilegal. Esse crescimento em expor-
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tações não é apenas o outro lado do recrutamento ativo de imigrantes
descrito antes. Ele tem suas próprias características específicas, consistin_
do em operações para gerar lucros e para aumentar a receita governa-
mental por meio da exportação de trabalhadores. Em termos de condi-
cionamento econômico, uma questão crucial de pesquisa e explicação é
saber quais conexões sistêmicas existem, se alguma, entre o crescimento
da exportação organizada de trabalhadores para o lucro privado ou para
o aumento da receita estatal, por um lado, e condições econômicas em
países pobres em desenvolvimento, por outro. Entre essas condições, es-
tão um aumento no desemprego, o fechamento de um grande número
de empresas pequenas e médias orientadas para o mercado nacional
mais do que para a exportação e um grande, e muitas vezes crescente,
endividamento governamental. Embora essas economias muitas vezes se
agrupem sob o rótulo de em desenvolvimento, elas, em alguns casos, es-
tão com dificuldades, estagnadas ou até minguando. (Em nome da brevi-
dade, usamos em desenvolvimento aqui para essa variedade de situações.)
As evidências dessas condições são incompletas e parciais, ainda assim,
existe um consenso crescente entre os especialistas de que elas estão em
expansão e, além disso, de que as mulheres costumam ser a maioria dos
trabalhadores legais e ilegais exportados (IOM 2006; World Bank, 2006).

Os diversos tipos de exportações de trabalhadores se fortaleceram, em
uma época em que importantes dinâmicas ligadas à globalização econômica
tiveram efeitos significativos sobre as economias em desenvolvimento. Essas
economias tiveram que implementar uma variedade de novas políticas e
acomodar novas condições associadas à globalização: programas de ajuste
estrutural, a abertura de suas economias a empresas estrangeiras, a elimina-
ção de vários subsídios estatais e, ao que parece quase inevitavelmente, cri-
ses financeiras e os tipos prevalecentes de soluções programáticas propostas
pelo FMI. Hoje está claro que, na maioria dos países envolvidos, essas condi-
ções criaram custos enormes para certos setores da economia e da popula-
ção, e não reduziram fundamentalmente a dívida estatal. Por exemplo, o
fardo da dívida afeta a composição de gastos estatais. Vemos isso em Zârn-
bia, Gana e Uganda na década de 1990, quando o Banco Mundial via seus
governos como cooperativos e responsáveis e como efetivos na implernenta-
ção de Programas de Ajuste Estrutural. A Zâmbia pagou 1,3 bilhão de dóla-
res de sua dívida, mas gastou apenas 37 milhões para educação primária;
Gana pagou 375 milhões em serviço da dívida, mas apenas 75 milhões em
gastos sociais; e Uganda pagou nove dólares per capita em sua dívida, gas-
tando apenas um dólar em saúde (Ismi, 1998).
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Será que existem relações sistêmicas entre estas duas situações: o
mento nas exportações organizadas de trabalhadores de certas econo-
ias em desenvolvimento e o aumento no desemprego e na dívida de
as economias? Uma maneira de articular essa questão em termos
'bstantivos é postular a importância crescente em todos esses países
..maneiras alternativas de ganhar a vida, de lucrar e de garantir a re-
ita governamental, face à redução nas oportunidades de emprego; às
'ortunidades reduzidas para formas mais tradicionais de lucro à medi-

;,.-.que empresas estrangeiras entram em uma variedade cada vez maior
e setores econômicos nesses países; às pressões crescentes para desen-
lver indústrias de exportação; e à redução na receita governamental,

,igada em parte a essas condições e aos custos do serviço da dívida. A
I'-~'!!!I'l!l'õ..rprostituiçãoe a migração de trabalhadores são maneiras de ganhar di-

eiro; o tráfico legal e ilegal de trabalhadores, incluindo trabalhadores
a indústria do sexo, está crescendo em importância como meio de lu-
ar; e as remessas que os emigrantes fazem para casa, bem como recei-
s da exportação organizada de trabalhadores, são fontes cada vez
ais importantes de moeda estrangeira para alguns governos. As mu-

ieres são, de longe, o grupo majoritário no tráfico ilegal para a indús-
tria do sexo e na exportação organizada de trabalhadores pelos gover-
·nos (ver Sassen, 2000).
, A exportação organizada de trabalhadores, sejam legais ou ilegais, é
facilitada em parte pela infraestrutura organizacional e técnica da economia

, global: a formação de mercados globais, a intensificação de redes transna-
~ionais e translocais, o desenvolvimento de tecnologias de comunicações
que facilmente escapam das práticas convencionais de vigilância. O fortale-
·timento de redes globais e, em alguns desses casos, a formação de novas re-
Q,esglobais estão enraizadas ou são possibilitadas pela existência de um sis-
tema econômico global e pelo desenvolvimento associado de diversos apoios
institucionais para fluxos de dinheiro e mercados transfronteiriços. Uma vez
que existe uma inftaestrutura institucional para a globalização, processos
,que basicamente operavam no nível nacional podem aumentar em escala

·~~para o nível global, mesmo quando isso não é necessário para sua operação.
Operar em escala global, nesses casos, contrasta com processos que são glo-

.bais por suas próprias características, como a rede de centros financeiros
subjacente à formação de um mercado global de capitais.

A dívida e os problemas com o seu serviço se tornaram um aspecto
sistêrnico do mundo em desenvolvimento desde a década de 1980 e es-
tão contribuindo para os esforços crescentes no sentido de exportar tra-
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balhadores de forma legal e ilegal. Um corpo considerável de pesquisas
mostra os efeitos nocivos dessa dívida sobre programas governamentais
para mulheres e crianças, notadamente, programas de educação e saúde,
que são investimentos claramente necessários para garantir um futuro
melhor. Além disso, o aumento do desemprego associado geralmente a
programas de austeridade e ajuste implementados por agências interna-
cionais para lidar com a dívida governamental tem efeitos adversos so-
bre setores amplos da população. A produção de alimentos para subsis-
tência, o trabalho informal, a emigração, a prostituição - todos cresce-
ram como opções de sobrevivência. A pesada dívida governamental e as
elevadas taxas de desemprego trouxeram consigo a necessidade de se
buscarem fontes alternativas de receita governamental, e o encolhimento
das oportunidades econômicas regulares trouxe consigo um uso mais
amplo de formas ilegais de lucrar pelas empresas e organizações. De um
modo geral, a maioria dos países que se endividaram muito na década
de 1980 não conseguiu resolver o problema. E, na década de 1990, vi-
mos um novo conjunto de países se endividar profundamente. Ao longo
dessas duas décadas, foram lançadas muitas inovações, principalmente
pelo FMI e pelo Banco Mundial, por meio de seus programas de ajuste
estrutural e empréstimos para ajustes estruturais, respectivamente. Estes
estavam ligados a reformas em políticas econômicas, mais do que ao fi-
nanciamento de um determinado projeto. O propósito desses programas
é tornar os Estados mais "competitivos", o que geralmente significa fazer
cortes severos em vários programas sociais. (Para evidências dessas ten-
dências, ver Ward, 1990; Beneria e Feldman, 1992; Bradshaw et al.,
1993; Cagataye Ozler, 1995; Pyle e Ward, 2003; Buechle, 2007).

Na década de 1990, 33 dos 41 "países pobres muito endividados"
gastaram três dólares em pagamentos de serviço da dívida para os países
desenvolvidos para cada dólar recebido em ajuda ao desenvolvimento. As
razões do serviço da dívida pelo Produto Interno Bruto (PIE) em muitos
desses países passavam de limites sustentáveis (United Nations Conferen-
ce on Trade and Development, 1999). Essas razões são muito mais extre-
mas do que os níveis considerados inadministráveis na crise da dívida lati-
no-americana da década de 1980. As razões da dívida (incluindo juros)
por PIE são especialmente elevadas na África, Ol;de chegam a 123%, com-
parado com 42% na América Latina e 28% na Asia. O FMI hoje pede ~ue
os países pobres muito endividados paguem de 20 a 25% de suas receitas
com exportação em serviço da dívida. Em comparação, em 1953, os al.ia-
dos cancelaram 80% da dívida de guerra alemã e insistiram em um serviço
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.apenas 3 a 5% dos ganhos com a exportação. A razão era de 8% para a
ropa central após O' comunismo. Esse fardo da dívida inevitavelmente

grandes repercussões para a composição dos gastos estatais e, com
, para a população. Em 2003, o serviço da dívida, como proporção das
ortações, variou de níveis extremamente elevados para Zâmbia (29,6%)
auritânia (27,7%), até níveis significativamente reduzidos, comparados
os da década de 1990, para Uganda (de 19,8% em 1995 para 7,1% em

, 3) e Moçambique (de 34,5% em 1995 para 6,9% em 2003) (World
2005; UNDP 2005). E, em 2006, os governos dos principais países

senvolvidos cancelaram a dívida dos 18 países mais pobres, reconhecen-
que eles jamais conseguiriam pagá-Ias.

Uma literatura de pesquisa sobre o devastador impacto da dívida
vernamental enfoca a implementação da primeira geração de progra-
as de ajuste estrutural em vários países em desenvolvimento na década
. 1980 e a segunda geração desses programas, ligada mais diretamente
.ímplernentação da economia global, na década de 1990. Essa literatura
ocumentou o fardo desproporcional que esses programas impuseram
sbre as classes médias-baixas, os trabalhadores pobres e, especialmente,
.mulheres (por exemplo, Ward, 1990; Bose e Acosta-Belen, 1995; Bue-
ler, 2007; Tinker, 1990; Oxfam, 1999; UNDp' 2005). Essas condições
rçam as famílias e indivíduos a aceitarem ou procurarem traficantes le-
is ou ilegais para levá-los a qualquer trabalho em qualquer lugar.

Ainda assim, mesmo nessas condições extremas, nas quais os trafican-
muitas vezes funcionam como recrutadores que podem iniciar o procedi-
nto, apenas uma minoria das pessoas está emigrando. A participação de
cantes, em certo grau, altera o tipo de padrão associado ao recrutamen-

governamental e corporativo discutido antes, que tende a estar enraizado
conjuntos mais antigos de conexões entre os países envolvidos.
As remessas que os imigrantes fazem representam uma importante

nte de reservas em moeda estrangeira para os governos de muitos paí-
s em desenvolvimento. Embora o fluxo de remessas possa ser pequeno,

omparado com os enormes fluxos diários de capital em diversos merca-
os financeiros, ele pode ser bastante significativo para economias em
esenvolvimento ou em dificuldade. De 1998 a 2005, as remessas glo-
ais enviadas pelos imigrantes para seu país natal aumentaram de 70 bi-
hões para 230 bilhões de dólares (World Bank, 2006). Para entender o
ignificado dessa cifra, ela deve ser relacionada com o PIE e as reservas
m moeda estrangeira nos países específicos envolvidos. Por exemplo,
s Filipinas, um exportador fundamental de migrantes em geral e de
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mulheres para a indústria do entretenimento de vários países, as remes-
sas representaram a terceira maior fonte de moeda estrangeira nos últi-
mos anos. Em Bangladesh, um país com um grande número de trabalha.
dores no Oriente Médio, no Japão e em vários países europeus, as re-
messas representam por volta de um terço do câmbio estrangeiro.

A exportação ilegal de migrantes, acima de tudo, é um negócio lucra-
tivo para os traficantes, embora também possa aumentar o fluxo de remes-
sas legais. Segundo um relatório da ONU, as organizações criminosas ge-
raram uma quantia estimada de 3,5 bilhões de dólares por ano na década
de 1990 em lucros com o tráfico de migrantes masculinos e femininos
para trabalhar. Em 2006, o tráfico para o negócio do sexo foi estimado em
19 bilhões de dólares pela Interpol e em 27 bilhões de dólares pelo Inter-
national Labor Office (Leidholt, 2005, p. 5). No passado, esse tráfico era
formado principalmente pelo negócio de criminosos insignificantes. Atual-
mente, é uma operação cada vez mais organizada, que funciona em escala
global. O envolvimento do crime organizado é recente no caso do tráfico
de imigrantes. Também existem relatos de que grupos do crime organiza-
do estão criando alianças intercontinentais estratégicas por meio de redes
étnicas em vários países; essas alianças facilitam o transporte, os contatos
e a distribuição locais e o fornecimento de documentos falsos.

O tráfico de migrantes para trabalhar envolve homens e mulheres,
com as mulheres sofrendo maior risco de serem desviadas para trabalhar
na indústria do sexo. Algumas mulheres sabem que estão sendo levadas
para a prostituição, mas, para muitas, as condições de seu recrutamen-
to e o nível de abuso e sujeição somente se tomam evidentes depois que
elas chegam ao país de destino. As condições de confinamento muitas
vezes são extremas, semelhantes à escravidão, assim como as condições
de abuso, incluindo estupro e outras formas de violência sexual, bem
como punições físicas. Os trabalhadores do sexo são extremamente mal-
remunerados e seus salários muitas vezes são retidos.

As próximas duas seções enfocam dois aspectos da exportação orga-
nizada de trabalhadores: exportações governamentais e o tráfico ilegal
de mulheres para a indústria do sexo.

Exportações organizadas pelo governo

A exportação de trabalhadores é um meio pelo qual os governos li-
dam com o desemprego e a dívida externa. Existem duas maneiras pelas
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uais os governos garantem benefícios por meio dessa estratégia. Uma é
. t. mente formalizada, e a outra é um simples subproduto do processo
e migração. Entre os principais exemplos do modo formalizado, estão a
reia do Sul e as Filipinas (Sassen, 1988; Parrefias 2001) e agora a Chi-

q, Na década de 1970, a Coreia do Sul promovia a exportação de traba-
adores como parte integrante de sua crescente indústria da construção
. em países estrangeiros, inicialmente nos países do Oriente Médio
mbros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e

epois em todo o mundo. Esse é o modelo que busca a China em seus in-
vestimentos atuais na África. Quando a Coreia do Sul teve o seu próprio
b.Qom econômico, as exportações de trabalhadores caíram, e começaram
s importações (Seol e Skrentny, 2003). Em contraste, o governo filipino
pandiu e diversificou a exportação de seus cidadãos para lidar com o
semprego e garantir a receita.

O caso filipino ilumina uma série de questões relacionadas com a ex-
gortação de trabalhadores por um governo (Yamamoto, 2006). O governo
.teve um papel importante na emigração de mulheres filipinas para os Es-
.~i1dosUnidos, o Oriente Médio e o Japão, por meio da Philippines Overseas
'Êmployment Authority (POEA). Estabelecida em 1982, a POEA organizou e
supervisionou a exportação de enfermeiras e empregadas domésticas para
.4reas com grande demanda ao redor do mundo. A elevada dívida externa
R,o elevado desemprego uniram-se para tornar essa política atraente (Sas-
~en, 1988). Nos últimos anos, os trabalhadores filipinos enviaram quase 1
bilhão de dólares por ano em média. Os países importadores de mão de
<tbra gostaram dessa política por suas próprias razões. Os membros da
OPEP no Oriente Médio viram a demanda por trabalhadores domésticos
crescer acentuadamente após o boom do petróleo em 1973. Os Estados
Unidos, confrontados com uma falta aguda de enfermeiros, uma profissão
~ue exige anos de formação, mas que proporciona salários bastante baixos
e pouco reconhecimento, aprovaram o Immigration Nursing Relief Act em
'+989, ao qual se opôs a American Nursing Association. Por volta de 80%

.,~=ltd.os enfermeiros trazidos sob essa lei vieram das Filipinas. E, na década de
;:1980, quando a economia estava explodindo, a renda disponível para o
gasto estava aumentando e a falta de mão de obra estava se intensifican-
do, o Japão aprovou uma legislação que permitia a entrada de "trabalha-

.doras do entretenimento", vindas principalmente das Filipinas. O governo
das Filipinas também aprovou leis que permitiam a agências de casamento

7 por correspondência recrutar jovens filipinas para casar com homens es-
. .trangeíros por meio de um acordo contratual; essa foi uma iniciativa orga-
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nizada do governo. Entre os principais clientes, estavam os Estados Unidos
e o Japão. As comunidades agrícolas do Japão eram um dos principais
destinos para noivas filipinas, devido à enorme carência de pessoas, e es-
pecialmente de mulheres jovens no interior japonês, quando a economia
estava crescendo e a demanda por mão de obra nas grandes áreas metro-
politanas era extremamente alta. Os governos municipais criaram uma po-
lítica de aceitar noivas filipinas. A maior parte das filipinas que passaram
por esses canais promovidos pelo governo trabalham em outros países
como empregadas domésticas, particularmente em outros países asiáticos
(Parrefias, 2001, 2005; Chin, 1997; Heyzer, 1994). O segundo maior gru-
po, e o que mais cresce, compreende o entretenimento, cuja maioria tra-
balha no Japão (Sassen, 2001, Capítulo 9; Yamamoto, 2006).

O rápido aumento no número de migrantes filipinas que trabalham
no entretenimento se deve principalmente aos "agentes do entretenimen-
to" nas Filipinas, mais de 500 deles, que atuam fora do Estado - embora o
governo ainda possa se beneficiar com as remessas que essas trabalhado-
ras enviam para casa. Os intermediários fornecem mulheres para a indús-
tria do sexo no Japão, que é basicamente sustentada e controlada por gan- .
gues organizadas em vez de passarem pelo programa controlado pelo go-
verno para a entrada de mulheres para o entretenimento. Asmulheres são
recrutadas para cantar e entreter, mas, com frequência, talvez a maioria,
também são forçadas a se prostituir. Elas são recrutadas e levadas para o
Japão tanto por meio de canais legais formais quanto por canais ilegais.
De qualquer maneira, elas têm pouca força para resistir, uma vez que es-
tão no sistema. E mesmo que recebam abaixo do salário mínimo, elas ge-
ram lucros significativos para os intermediários e empregadores. Recente-
mente, houve um aumento enorme no número de negócios ditos de entre-
tenimento no Japão (Sassen, 2001, Capítulo 9; Yamamoto, 2006).

O governo das Filipinas aprovava a maioria das organizações de
noivas por correspondência até 1989. Porém, no governo de Corazon
Aquino, as histórias de abuso pelos maridos estrangeiros levaram os ne-
gócios a ser banidos. Entretanto, é quase impossível acabar com essas or-
ganizações, e elas continuam a atuar violando a lei.

As Filipinas não são o único país a ter explorado estratégias oficiais
para a exportação de seus trabalhadores, embora talvez seja o que teve o
programa mais desenvolvido. Depois da crise financeira de 1997-1998, a
Tailândia começou uma campanha para promover a emigração para tra-
balho e o recrutamento de trabalhadores tailandeses por empresas es-
trangeiras. O governo tentou exportar trabalhadores para o Oriente Mé-
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ia, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Austrália e a Gré-
ia. O governo do Sri Lanka tentou exportar 200.000 trabalhadores,

. ém do um milhão que já está em outros países; as mulheres do Sri
a remeteram U$880 milhões em 1998, principalmente de seus ren-

imentos como domésticas no Oriente Médio e no Extremo Oriente
~onymous, 1999). Na década de 1970, Bangladesh já tinha organiza-
o amplos programas de exportação de mão de obra para os membros
ã OPEP no Oriente Médio. Esses programas continuam e - juntamente
om a migração individual para nações da OPEp,bem como para vários
.~trOSpaíses, notavelmente os Estados Unidos e o Reino Unido - são
, a fonte significativa de moeda estrangeira. Os trabalhadores de Ban-

desh em outros países remetiam 1,4 bilhão de dólares por ano no fi-
1 da década de 1990 (David, 1999).

: tráfico de mulheres

O tráfico internacional de mulheres para a indústria do sexo au-
entou notavelmente no decorrer da última década (Lin e Wijers, 1997;

Shannon, 1999; Kyle e Koslowski, 2001). As evidências existentes suge-
rem que ele é muito lucrativo para aqueles que dirigem o negócio. A Or-
ganização das Nações Unidas estima que quatro milhões de pessoas fo-
ram traficadas em 1998, gerando um lucro de 7 bilhões de dólares para
grupos criminosos. Esses fundos incluem remessas dos rendimentos das""".lI.""', prostitutas e pagamentos para organizadores e facilitadores.

Estima-se que, nos últimos anos, vários milhões de mulheres e garo-
tas foram traficados internamente e para fora,da Ásia e da ex-Uniâo Sovié-
tica, duas importantes áreas de tráfico. O crescimento dessas áreas pode
estar ligado ao fato de que as mulheres são levadas à pobreza ou vendidas
a intermediários devido à pobreza de seus lares. O elevado nível de de-

I sernprego nas antigas repúblicas soviéticas tem sido um fator a promover
,9 crescimento de -gangues criminosas, bem como o aumento no tráfico de
'mulheres. Por exemplo, as mulheres ucranianas e russas, altamente valori-
'zadas no mercado do sexo, rendem às gangues criminosas entre 500 e
1.000 dólares por mulher entregue. Espera-se que as mulheres atendam
Uma média de 15 clientes por dia e gerem em tomo de 215.000 dólares
por mês para a gangue (International Organization for Migration, 1996) .

., Essas redes também facilitam a circulação organizada de mulheres
traficadas entre outros países. Desse modo, os traficantes podem levar as
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mulheres de Miamar, Laos, Vietnã e China para a Tailândia, ao passo que
mulheres tailandesas são levadas para o Japão e os Estados Unidos. Exis-
tem vários relatos sobre os movimentos transfronteiriços específicos do
tráfico. Agentes malaios vendem mulheres malaias para a prostituição na
Austrália. Gangues vendiam mulheres da Albânia e do Kosovo para pros-
tituição em Londres (Hamzic e Sheehan 1999). Adolescentes europeias
de Paris e outras cidades foram vendidas para clientes árabes e africanos
(Shannon, 1999). Nos Estados Unidos, a polícia desbaratou um grupo
asiático internacional que importava mulheres da China, Tailândia, Co-
reia, Malásia e Vietnã (Booth, 1999). Pelas mulheres traficadas cobra-
vam-se entre 30.000 e 40.000 dólares em contratos, a serem pagos por
meio de seu trabalho no negócio do sexo ou têxtil.

À medida que o turismo aumentou notavelmente na última década e
se tornou uma importante estratégia de desenvolvimento para cidades, re-
giões e países inteiros, o setor de entretenimento experimentou um cresci-
mento paralelo e hoje é considerado um aspecto fundamental dessa estra-
tégia de desenvolvimento. Em muitos locais, o comércio do sexo faz parte
da indústria do entretenimento e tem crescido em níveis semelhantes. Em
algum ponto, torna-se claro que o próprio comércio do sexo pode se tor-
nar uma estratégia de desenvolvimento em áreas com níveis elevados de
desemprego, pobreza e um governo desesperado por receitas e reservas
em moeda estrangeira. Quando a manufatura e a agricultura locais não
funcionam mais como fontes de emprego, lucros e receita para o governo,
aquilo que antes era uma fonte marginal de ganhos se torna muito mais
importante. A reforçada importância do turismo no desenvolvimento gera
desdobramentos multiplicadores. Por exemplo, quando o FMI e o Banco
Mundial enxergam o turismo como uma solução para alguns dos obstácu-
los ao crescimento em muitos países pobres e propiciam empréstimos para
o seu desenvolvimento, eles podem também estar contribuindo para o de-
senvolvimento de um cenário institucional mais amplo para o crescimento
da indústria do entretenimento e, de maneira indireta, para o comércio do
sexo. Essa conexão com as estratégias de desenvolvimento é um sinal de
que o tráfico de mulheres ainda pode ter uma grande expansão.

A entrada do crime organizado no comércio do sexo, a formação de
redes étnicas transfronteiriças e a transnacionalização crescente em tan-
tos aspectos do turismo sugerem que é provável que vejamos o desenvol-
vimento de uma indústria global do sexo. Isso poderia significar novas
tentativas de entrar em cada vez mais "mercados" e uma expansão geral
da indústria. Com o número crescente de mulheres com poucas ou ne-
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.ÍlJ1umaopção de emprego, as perspectivas são sombrias. Na indústria do
sexo, as mulheres se tornam - em certos tipos de economias - um elo
érucial que sustenta a expansão da indústria do entretenimento e, por
meio dela, tornam-se um elo para o turismo como estratégia de desen-
volvimento, que se torna uma fonte de receita para o governo. Essas co-
I}exõessão estruturais e não função de conspirações. Seu peso em uma
e,conomia será maior com a ausência ou limitações de outras fontes que
garantam um meio de vida, lucros e receitas para trabalhadores, empre-
s:ase governos.

Neste capítulo, procurei especificar as maneiras em que os fluxos
migratórios internacionais são condicionados por dinâmicas político-eco-
'Cômicas mais amplas, embora não possam ser plenamente explicados
em a introdução de variáveis mais sociológicas. Uma das principais im-
licações desse tipo de análise é que devemos detectar a formação de

.úma opção de migração e situar as decisões de migrantes individuais
dentro dessas dinâmicas mais amplas.

Três tipos de condições sociais facilitam a decisão de migrar e induzem
-os indivíduos a tomar tal decisão. Um primeiro conjunto de condições estru-
turais amplas tem a ver com os tipos de conexões criadas pela internaciona-
lização econômica em suas tantas materializações: formas coloniais antigase formas neocoloniais mais recentes e tipos específicos de conexões criados
pelas formas atuais de globalização econômica. Um segundo conjunto de
condições envolve o recrutamento direto de trabalhadores imigrantes por
empregadores, por governos em nome dos empregadores ou pela rede de
imigrantes. Um terceiro e último conjunto de condições envolve a exporta-
ção e o tráfico organizados, cada vez mais ilegais, de homens, mulheres e
crianças. Essas atividades criam maneiras novas de conectar países exporta-
'dores e importadóres demão de obra, além das velhas conexões econômicas

_~coloniaisou das novas conexões econômicas globais.
Essas conexões ativas ajudam a fazer da emigração uma opção ver-

-dadeira, ajudando, por sua vez, indivíduos e famílias a tomarem a deci-
são de emigrar. Essas conexões ativas derivam seu significado objetivo e

',__subjetivo em parte da existência de grandes configurações sistêmicas que
- incorpotam as áreas de envio e recepção. Cada uma dessas conexões se

ê encontra na intersecção entre sistemas formais e práticas reais. É nesse
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ponto que as atuais dinâmicas globais e desnacionalizantes se tornam
variáveis significativas para o estudo e a explicação dos atuais processos
migratórios, embora gerem apenas uma compreensão parcial desses pro-
cessos. A agenda de pesquisa que surge disso tudo requer análises mais
minuciosas das inserções institucionais da mistura de processos que
constitui o que viemos a chamar de "imigração". Para entender como a
fase atual difere das fases anteriores da imigração, será necessário ras-
trear as mudanças complexas e muitas vezes de nível micro que têm
ocorrido em processos de imigração, nas construções ideológicas desses
processos e no significado subjetivo deles para os próprios imigrantes.

NOTA

1. De todos os temas tratados neste livro, nenhum tem o vasto número de pe-
quenos estudos empíricos que encontramos para a imigração. Sua diversidade
e detalhamento empírico torna ainda menos possível fazer total justiça a esse
conhecimento. O capítulo cita várias visões gerais do tema, bem como estudos
com discussões particularmente longas sobre questões específicasde interesse
para este capítulo.

6
Classes globais emergentes

o conceito de classe tem uma longa e distinta linhagem na sociolo-
ia. Neste capítulo, o termo é usado para tentar uma primeira agregação
e variedades de grupos sociais que começam a convergir em tomo de
irmas sociais globais reconhecíveis. Ou seja, tomo certas liberdades com

:, conceito. Interessa a uma sociologia da globalização o fato de que a
formação dessas classes aponta para dinâmicas que parcialmente desa-

l!,.gregamo nacional a partir de dentro. Essas classes tomam forma em or-
·dens institucionais específicas: o aparato estatal, a economia e a socieda-
"ci,eno sentido mais restrito do termo. Além disso, essa desagregação en-
Jraquece o controle que a política, os sistemas e os regimes de políticas
nacionais historicamente têm sobre os grupos específicos compreendi-
dos por essas classes emergentes. Ao mesmo tempo, os aspectos próprios
··,(Iessasclasses, especialmente sua posição ambígua entre o global e o na-
çional, apontam para a continuidade de seu enraizamento, mesmo que
parcial, em domínios nacionais. Assim, podem ser descritas como classes
parcialmente desnacionalizadas, uma interpretação que também contes-'ia a noção disseminada de que as classes globais são cosmopolitas por-
que estão fora do.'alcance do nacional. Como o termo mais comum na li-
;'eratura é "classes globais", usarei essa designação aqui.

Na primeira seção deste capítulo, analiso o que podemos extrair da
iteratura existente em sociologia, uma disciplina para a qual a elas-
" tem sido uma categoria central de análise, de maneira a entender as
tuais formas emergentes globais. Nas seções seguintes, analiso elemen-

~os de classe que se aglutinam em três classes sociais emergentes. Uso o
termo classe de forma livre aqui, mais como um conceito sensibilizante
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que nos ajuda a manter a problemática viva e impede que a reduzamos à
noção de profissionais que também são viajantes frequentes.

o SIGNIFICADO DA CLASSE SOCIAL
QUANDO AS ESTRUTURAS MUDAM

Em seu sentido mais amplo, a análise deste capítulo contesta alega-
ções de que a classe está perdendo a significância em sociedades in-
dustriais avançadas. Alguns autores que promovem essa visão (Clark e
Lipset, 1991; Pakulski e Waters, 1996) concentram-se em questões de
formação de classes e organização política. Outros argumentam que as
transformações associadas ao pós-industrialismo ou pós-fordismo tam-
bém indicam a desintegração da estrutura de classe (para a distinção en-
tre formação e estrutura, ver Erik Olin Wright, 1985); esse argumento
atribui grande parte da dinâmica da formação de classes às relações de
autoridade enraizadas na empresa burocrática e verticalmente integrada.
Talvez as melhores análises de classe, vistas pelas lentes dessas relações
de autoridade sem reduzi-Ia a essas relações, possam ser encontradas em
Edwards (1979) e Burawoy (1979). Edwards situa sua análise estrutu-
ralmente, a partir do ponto de vista da organização da luta de classe no
chão da fábrica, ao passo que Burawoy analisa a classe do ponto de vista
dos trabalhadores que confrontam as estruturas organizacionais estabe-
lecidas. Pode-se então argumentar que o declínio dessa estrutura organí-
zacional reduz a dinâmica da hierarquia societal (Piore e Sabel, 1984;
Amin, 1994; ver, porém, Portes, 2000 para uma crítica). Essas mudanças
na organização do trabalho e a diversificação crescente no conteúdo das
ocupações contribuíram para um tipo de análise que postula a emergência
de condições estruturais que avançam de uma definição estreita de classe
para uma condição mais aberta, que pode ser compreendida em termos de
"estilos de vida pós-modernos" - fragmentados, identitários e basicamente
sem afinidade com a classe - na medida em que as profundas desigualda-
des fundamentais, que continuam a atuar, não conseguem gerar nada se-
melhante à consciência de classe (Harvey, 1989; Stuart Hall, 1988).

Esses argumentos assumem uma definição específica de classe, ba-
seada na dominação. Esse entendimento weberiano iguala a hierarquia
ao exercício de poder de atores organizados; a hierarquia organizacional
leva à centralização de recursos valorizados nas mãos de uma pequena
elite. Todavia, uma compreensão mais marxiana enfatiza a localização
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<iasclasses dentro do arcabouço estrutural de um modo de produção e das
interdependências relacionais das diversas classes (Erik Olin Wright, 1979,
985). Nesse sentido, a estrutura organízacional inconstante da atividade
orporativa modifica a formação das classes mesmo que a estrutura de
asses capitalista se mantenha. Assim, o declínio observado na hierarquia
'ganizacional pode afetar situações de classes conjunturais, mas a estru-
a de classes propriamente dita pode permanecer intacta. Embora a ên-

. e de Wright na estrutura tenda a secundarizar a análise dos grupos e
atores concretos que ocupam as posições em uma estrutura de classe, ela
proporciona um ponto de partida para teorizar a persistência da classe ao
longo das transformações ocorridas dentro do capitalismo.

Para teorizar os processos reais e concretos pelos quais as classes se
• formam, é preciso um método capaz de apreender simultaneamente as di-

ensões subjetivas e objetivas da estrutura de classe. Para criar um tal
étodo, devemos nos tomar mais concretos e nos deslocar de formações

:cle classe para as situações práticas que compõem a estrutura de classe e o
<;'Sjstema mais amplo. Com base em Bourdieu (1977), podemos olhar as

anifestações reais da estrutura: como ela limita as possibilidades de ação
oletiva e define um lugar estratégico para os atores. Grusky e Sorensen
.1988; também Grusky, Weeden e Sorensen, 2000) avançam nessa dire-

,'ção, defendendo que se deve prestar atenção aos grupos ocupacionais re-
.ais e argumentando que esse nível de análise capta melhor os comporta-
.mentos, culturas e práticas reais dos atores das classes.

Todavia, sua atenção ao nível "desagregado", ou micro, do processo
de classe ocorre às custas da teorização sobre as macroestruturas evoca-
das por autores como Wright e às custas de como elas emergem dessas
Ínicrointerações e processos (Portes, 2000). As limitações estruturais na
ação grupal não se definem exclusivamente pelo poder relativo de gru-
pos diferentes; elas também são definidas por necessidades sistêmicas
impostas pela valorização do capital (Postone, 1993; Harvey, 1982). A
competição entre grupos ocorre dentro de um conjunto de regras institu-
cionalízadas (Fligsteín, 2001), que podem ser interpretadas em termos

.Çladeterminação hegemônica pelos ditames do capital e dos mercados.
'Embora essas "regras" estruturem objetivamente as ações de grupos eco-
nômicos, sua significância para a análise de classe reside em pelo menos
'dois outros eixos. Primeiramente, conforme sugerido por Bourdieu (1977),
elas definem um contexto estratégico para a ação coletiva. Eu ampliaria

,'isso e postularia que a conexão com posições funcionalmente importantes
, ;'fâentro do sistema econômico global pode aumentar o acesso a recursos

~,



142 Saskia Sassen

valiosos e, assim, pode aumentar o poder do grupo. Além disso, a Com-
petição estratégica resulta na ocupação de uma posição dentro da estru-
tura de classe, definida pela posição funcional dentro do processo de Va-
lorização, mantendo assim um referencial sistêmico. Em segundo lugar
essas regras não são absolutas. Garantindo uma posição funcional na
economia global, conectando o global e o local, os grupos podem impri-
mir um grau de suas práticas e culturas específicas na estrutura da eco-
nomia global como um todo; a estrutura, assim, é mediada por meio de
práticas e culturas (Dezalaye Garth, 1995; Giddens, 1984).

Desse modo, as classes desnacionalizadas devem ser analisadas de
maneira objetiva e subjetiva. Uma explicação que demonstre as posições
estruturais determinadas pela lógica abstrata do capital será insuficiente.
Porém, também será insuficiente uma explicação que se restrinja às es-
tratégias e ações de grupos específicos, sejam econômicos ou sociais.
Uma classe desnacionalizada emerge de ambos os tipos de processos, à
medida que os grupos tentam estrategicamente garantir as oportunida-
des criadas por um sistema global em funcionamento e são, ao mesmo
tempo, limitados por sistemas nacionais (Sassen 2006a, Capítulos 5 e 7).

Embora ainda pequeno, existe um corpo de literatura que tem anali-
sado a emergência de algo semelhante a uma classe global. Uma primeira
característica dessa literatura é seu foco em um novo estrato de profissio-
nais e executivos transnacionais (Pijl, 1998; Sklair, 2001; Robinson, 2004).
Porém, em termos de posições funcionais e dos interesses que nascem des-
sas posições, vejo pelo menos duas outras classes globais - ou parcialmen-
te desnacionalizadas. Uma surge da proliferação de redes transnacionais
de funcionários governamentais; entre essas redes, estão aquelas formadas
por especialistas em uma variedade de questões críticas para a economia
corporativa global: juízes que devem negociar uma variedade crescente de
regras e proibições internacionais que exigem uma certa medida de padro-
nização transnacional, autoridades de imigração que devem coordenar
controles de fronteira, oficiais de polícia encarregados de descobrir fluxos
financeiros que sustentam o terrorismo. A outra é uma classe emergente
de trabalhadores pobres ou em situações de desvantagem e ativistas, in-
cluindo setores fundamentais da sociedade civil global, redes diaspóricas e
comunidades e lares transnacionais de imigrantes; existe uma literatura
crescente sobre algumas dessas questões, mas que ainda não lidou com a
noção de uma classe global emergente.

Uma segunda característica da produção existente sobre as classes glo-
bais é sua tendência prevalecente de tomar o globalismo da classe profissio-
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ai e executiva transnacional como equivalente a cosmopolitismo. Um exa-
.~ mais cuidadoso dessa classe levanta algumas dúvidas sobre seu cosmo-
lirismo. Também existem dúvidas quando ao cosmopolirismo das duas

urras classes globais que identifiquei. Todas as três classes evidenciam for-
'às de globalidade que, em minha leitura, não são cosmopolitas. Cada uma
eláS permanece enraizada, muitas vezes de modos inesperados, em am-
H'lnteslocalizados e densos: respectivamente, os centros financeiros e co-
efciais, governos nacionais e nas microestruturas localizadas da vida e das

utas cívicas cotidianas. E cada uma dessas classes é orientada por uma lógi-
ca única, ao invés das múltiplas lógicas no coração do cosmopolitismo ge-

iiíno: lucros, no caso das novas elites profissionais (não importa quanto se-
, cosmopolitas seus gostos em, digamos, arte e comida), questões específi-
e limitadas da governança global, no caso de redes governamentais, e dis-
as e conflitos locais, não importa o quanto se repitam ao redor do mundo,

q:'casoda sociedade civil global, das diásporas e das redes de imigrantes.
A existência de classes globais que não são necessariamente cosmo-

olitas e permanecem parcialmente enraizadas em ambientes localizados
·~Jeva a postular que elas sejam parcialmente desnacionalizadas, em vez
~ globais. A continuidade de seu enraizamento levanta várias questões.
ma delas é que, até onde essas classes são partes - de fato, partes consti-

_,v •... tutivas - de formas atuais de desigualdade, elas e as estruturas socioeco-
-nômicas subjacentes podem estar mais sujeitas a políticas governamentais
é mecanismos de governança do que o imaginário da globalidade geral-
rrtente concede. As opções políticas serão diferentes daqueles envolvidas
no caso de classes genuinamente cosmopolitas. Ao mesmo tempo, embora
n~o sejam cosmopolitas, sua globalidade incípiente faz a diferença. Pode-

'se pensar nessas classes como uma conexão entre, de um lado, os ambien-
tes nacionais densos dentro dos quais a maior parte da política, da econo-
mia e da vida cívica ainda funciona e, de outro, as dinâmicas globais que
têm "desnacionalizado" certos componentes desses ambientes nacionais.

A outra questão diz respeito à variedade de estruturas econômicas,
íolíticas e subjetivas subjacentes à formação dessas classes globais. Cada

~ma dessas classes envolve redes globais com graus variados de formali-
zação e institucionalização. Essas redes globais não são planas, como

.'muitas vezes se pensa, mas são repletas de protuberâncias: elas contêm
j\"ôs (cidades globais, instituições supranacionais, alvos de ativistas) e é
'.nesses nós que se dá grande parte da ação global. Além disso, fatores
'tomo a economia corporativa global e o regime internacional de direitos
humanos '.também desempenham papéis críticos na proliferação dessas
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redes globais. Em terceiro lugar, essas e outras dinâmicas globalizantes
contribuem para o enfraquecimento da autoridade objetiva e subjetiva
exclusiva dos Estados nacionais sobre as pessoas, seus imaginários e seu
senso de onde pertencem. Esse enfraquecimento facilita a entrada de
atores não estatais em domínios internacionais outrora exclusivos dos
Estados nacionais. Processos econômicos, políticos e cívicos antes restri-
tos principalmente à esfera nacional podem então se tornar globais, mes-
mo quando esse processo é apenas urna disposição imaginária ou subje-
tiva, ao invés de urna realidade diária para muitos dos atores envolvidos.

Neste momento, é apenas em determinados domínios que esses proces-
sos globalizantes geram novas formas sociais verdadeiras. Minhas pesquisas
(2001, 2006a, Capítulos 5 e 6) sugerem que é principalmente no topo e na
base do sistema social que o Estado nacional enfraqueceu o seu controle para
moldar a experiência de pertencirnento e identidade. O vasto estrato inter-
mediário - seja de trabalhadores, empresas ou lugares - não foi particular-
mente afetado por esses processos de transformação. De maneira semelhan-
te, a maioria do trabalho dos governos também não foi afetada, embora exis-
ta um tipo específico de autoridade governamental que está em primeiro pla-
no no trabalho de desenvolver a infraestrutura técnica para a globalização
corporativa e certos aspectos fundamentais da governança global.

Grande parte da análise sociológica clássica sobre a formação de
classes se concentra na dialética entre Estado e classe (Poulantzas, 1973;
Skocpol, 1979; Skocpol, 1985; Erik Olin Wright, 1979). Em urna ampla
medida, o Estado entra nessas interpretações corno um ponto primário
de foco para processos de organização de grupos sociais. Esses grupos
sociais são definidos por um interesse econômico compartilhado e objeti-
vo, e são organizados corno atores coletivos coerentes capazes de se arti-
cular e buscar seus interesses com e contra outros grupos sociais. A va-
riação marxiana enfatiza a tradução da estrutura de classe objetiva, defi-
nida pela posição dentro de um modo de produção, em disputas de clas-
se reais: nesse processo de formação de classe, fatores políticos e ideoló-
gicos determinam quais classes sociais, identificadas objetivamente, se
tornam atores sociais coletivos organizados e quais permanecem desor-
ganizados. O Estado, corno poder central, desempenha um papel central
no processo (Erik Olin Wright, 1979, 1985; Przeworski, 1985; Piven e
Cloward, 1971). A versão weberiana, em contraste, define as classes por
"chances de vida" compartilhadas (Max Weber, 1944) determinadas pela
situação de mercado. A situação de mercado, por sua vez, é influenciada
pelo poder relativo de grupos organizados capazes de monopolizar re-
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rsos escassos e extrair retornos a partir dessa base. Parkin (1979) en-
"za a propriedade e o credencialismo corno mecanismos primários
a assegurar esse monopólio e ressalta o papel do Estado para assegu-

elos (porém, ver também Bok, 1993).
, Em cada uma nessas abordagens, o Estado-Nação tem posição proe-
ínente por causa de sua centralidade nas lutas pelo poder, independen-

ente de corno são concebidas. Detendo um "Monopólio do uso legíti-
o da força física dentro de um dado território" (Max Weber 1944,
: 78; ver também Giddens, 1987) e centralizando o aparato estatal re-
essivo e ideológico (Althusser, 1971), o Estado funciona corno um ele-
ento crucial da dominação de classe e, portanto, corno um elemento cru-
al da organização de classe dentro do espaço político nacional. À medida
"e a autoridade do Estado é chamada a organizar atores não nacionais
u garantir direitos atravessando fronteiras (Sassen, 1996, 2006a), porém,
.Estado afeta a organização de classe ao longo de escalas múltiplas. De
aneira semelhante, à medida que as ONGs transnacionais cada vez mais

articipam da organização de grupos sociais, a hegemonia do Estado sobre
'organização de classe também será desafiada.

A dialética de classe e Estado se tornou mais complexa do que é repre-
ntado nos esquemas teóricos existentes sobre a formação de classe, à medi-

a que as classes e os Estados se envolvem simultaneamente em atividades
acionais e não nacionais (Sassen, 2006a, Capítulos 5 e 6). Embora a ênfase
,alítica na organização não esteja necessariamente ligada à escala geográfi-
a do Estado-Nação em um nível geral, é importante dizer que a pesquisa

endeu se concentrar na interrelação entre o Estado-Nação e as classes nacio-
ais - ou seja, na luta entre classes dominantes e dominadas dentro do espa-
o nacional. A análise da formação de classe no contexto global deve cumprir
difícil tarefa de especificar os diversos dornírtios organizacionais em que as
asses são formadas, e de teorizar a resultante interpenetração de escalas de
oder e seu efeito na emergência de classes. Assim, as classes desnacíonaliza-

das emergentes que enfoco aqui são resultados parciais e específicos. Elas
não são necessariamente' novas formas sociais propriamente ditas, podendo
também surgir de um reposicionamento subjetivo e autorreflexivo de uma
antiga.prática ou condição social em um modelo transnacional. Por exemplo,
'as famílias transnacionais de imigrantes existem há muito tempo, mas, hoje
em dia, elas assumem um novo significado, os próprios imigrantes sabem
disso e agem desse modo. De maneira semelhante, há muito existe uma clas-
se internacional de elites poderosas, mas, no contexto atual, ela tem novas

, implicações. É, em parte, a sua posição sistêmica objetiva e, em parte, essa
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interpretação subjetiva que confere às novas classes globais a sua importân_
cia política, como argumento na conclusão deste capítulo. Segundo minha
leitura, uma das dinâmicas cruciais em jogo aqui é uma mudança no vínculo
com o nacional, conforme construído historicamente - um processo incipien-
te de desnacionalização.

AS ELITES TRANSNACIONAIS

Os vínculos e as identidades nacionais estão se tornando mais fra-
cos entre as empresas globais e pelo menos alguns dos seus clientes. Essa
mudança é particularmente forte no Ocidente, mas também pode se de-
senvolver em outras partes do mundo. A desregulação e a privatização
enfraqueceram o vínculo com a economia nacional. Os produtos finan-
ceiros globais são acessíveis em mercados nacionais, e os investidores
nacionais podem operar em mercados globais. Por exemplo, as empresas
estrangeiras hoje podem atuar diretamente nas principais bolsas de valo-
res globais e evitar a bolsa do seu país. E as principais bolsas globais,
cada vez mais, são objeto de tentativas de aquisição por bolsas estrangei-
ras; um bom exemplo é a tentativa da New York Stock Exchange de adqui-
rir a Euronext (que compreende as bolsas de valores de Amsterdã, Paris,
Bruxelas e Lisboa). Outro indicativo dessa tendência é o fato de que em-
presas importantes estabelecem operações em um ou outro centro de ne-
gócios, independentemente do país onde se localiza. Desse modo, e em
um grau muito maior que no passado, os principais bancos de investimen-
to norte-americanos e europeus abriram escritórios especializados em Lon-
dres para lidar com diversos aspectos de seus negócios globais. Mesmo os
bancos franceses abriram algumas das suas operações globais especializa-
das em Londres, um fato inconcebível há uma década, e ainda não reco-
nhecido na retórica nacional. Empresas japonesas também optaram por
estabelecer em Londres algumas das suas operações financeiras visando
ao resto da Europa. Finalmente, a maioria das grandes empresas hoje têm
vastas redes mundiais de associados e outros tipos de arranjos cooperati-
vos com empresas locais. Todas essas tendências começaram a desnacio-
nalizar pequenas partes das economias nacionais envolvidas, não importa
a renacionalização do discurso político que isso possa causar.

A proliferação dessas atividades e redes de âmbito mundial pode
ser vista como um tipo de infraestrutura operacional para a globalização
econômica corporativa. A existência e o funcionamento dessa globaliza-
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~o :envolve grandes quantidades de profissionais, administradores, exe-
~vos e pessoal técnico. Uma boa parte dessa força de trabalho de alto
I é bastante móvel e facilmente representada como uma nova classe

;oflssional transnacional. Essa classe não é definida centralmente por sua
ação com os meios de produção"; assim como a "nova classe média",
. estrato gerencial identificado na pesquisa de classe do pós-guerra,

, grupo se define mais pelo seu controle do que por sua propriedade
os meios de produção (Berle e Means, 1932; Dahrendorf, 1959; Erik Olin
right, 1985). Ao passo que a antiga classe média era definida por sua 10-
ização dentro de uma burocracia verticalmente integrada (Whyte,

956; Erik Olin Wright [1985] faz uma revisão ótima e polêmica), a loca-
'áção da nova classe profissional numa condição de desintegração buro-
fica sugere que sua posição na economia mudou. Para começar, en-

uanto as pesquisas anteriormente se concentravam na posição social de
;à empresa integrada dentro de uma estrutura definida por outras em-

resas e bancos (Zeitlin, 1974; Mintz e Schwartz, 1985; Mizruchi e Ste-
s, 1994, p. 319-326), atualmente, as conexões sociais desses profissio-

is assumiram crescente importância. Essa mudança altera fundamental-
'nte o campo estratégico em que essa classe emergente se encontra: a
bilidade é função não apenas de trabalhar para uma empresa, mas tam-
fi de maximizar o capital social. As formas de poder institucional identi-

fícadas na pesquisa tradicional (advindas principalmente dos bancos) não
at!sapareceram de modo algum. Porém, profissionais com suas próprias
conexões de rede altamente desenvolvidas representam fontes valiosas de
informações para as empresas e investidores em ambientes complexos e
podem obter sua renda a partir dessa base.' Assim, podemos esperar que a
competição intergrupal pelo controle desses fluxos de informação adquira
uma significância renovada e constitua um ponto-chave na articulação de
grupos ocupacionais com a estrutura de classe. Eu postularia que, nessas
condições, a participação nessa classe assemelha-se a um bem posicional.

A agenda básica para essa classe continua sendo o lucro, que, hoje
m dia, depende do trabalho transnacional e de formas organizacionais

rede. Todavia, com esse trabalho, os membros dessa classe também
estão contribuindo para a instituição de transações e padrões transfron-
t~itiços. Além disso, seu trabalho exige uma infraestrutura física - o hi-
perespaço dos negócios globais: prédios de escritórios de última linha,
distritos residenciais, aeroportos e hotéis. Em seu nível mais desenvolvi-
do, essa é a rede mundial de aproximadamente 40 cidades globais, que

, funciona como uma infraestrutura organizacional para a porção adminis-
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trativa da economia corporativa global (ver Capítulos 2 e 4). Essa infra-
estrutura organizacional é crítica para agregar a característica dessa clas-
se que descrevi como semelhante a um bem posicional. A nova força de
trabalho profissional transnacional navega e contribui para a construção
desse espaço econômico corporativo transfronteiriço.

É importante entender três conjuntos de distinções aqui. Primeiro,
devemos distinguir a força motriz que alimenta a emergência desse do-
mínio transfronteiriço das forças que movem e constituem o cosmopoli-
tismo, no sentido rico da palavra. Embora essa nova classe profissional
transnacional possa se abrir a culinárias e paisagens urbanas diversas, a
condição específica que a constitui como uma classe global é, antes, uma
lógica utilitária limitada: o ímpeto para o lucro. Por si só, ele não é um
impulso cosmopolita, embora possa ajudar os profissionais globais a se
tornarem um pouco mais mundanos. Em segundo lugar, devemos distin-
guir a posição sistêmica dessa classe e a da comunidade empresarial de
um dado país, mesmo que certos indivíduos possam circular em ambas
esferas. Por meio de seu trabalho, essa nova classe global está moldando
uma mudança cada vez mais significativa em sua relação com o sistema
de Estados nacionais. Em terceiro, devemos fazer uma distinção entre a
circulação global dessa classe e seu trabalho, parcialmente enraizado em
terrenos nacionais - mais claramente na rede de cidades globais. Para
ser global e hipermóvel, essa classe precisa de uma plataforma de pri-
meira linha. A partir daí, vem um tipo específico de envolvimento e uma
dependência parcial dos Estados nacionais, um fato facilmente obscure-
cido pela linguagem do novo cosmopolitismo e do capital hipermóvel.

Uma maneira de descrever o processo de produzir essa plataforma é
como uma desnacionalização parcial e, com frequência, altamente espe-
cializada de certos domínios institucionais. Grande parte disso foi tratada
nos Capítulos 2, 3 e 4. Aqui, quero enfatizar um aspecto que ainda não foi
abordado: na medida em que está parcialmente enraizada em territórios
nacionais, a economia corporativa global traz consigo a necessidade de
que os trabalhadores corporativos de alto nível tenham direitos de entrada
nos países envolvidos. Os Estados nacionais inventaram novos tipos de vis-
tos e renovaram antigos vistos para os profissionais globais. Pouco notado
é o fato de que todos os acordos de livre comércio importantes também pro-
porcionam esses direitos de acesso aos profissionais. A Organização Mundial
do Comércio (OMC) e o NorthAmerica Free TradeAgreement (NArrA), entre
outros, conferem direitos de mobilidade a profissionais transnacionais, e es-
ses direitos constituem uma nova "infraestrutura" legal. Os profissionais em
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cada um dos setores específicos, incluindo finanças, serviços comerciais e te-
lecomunicações, podem residir em qualquer país signatário por pelo menos

'três anos e desfrutar de vários direitos e proteções. Isso ocorre mesmo com
a.posição explícita dos acordos de livre comércio de não lidar com a imigra-
~o. Os direitos de mobilidade que os acordos de livre comércio conferem

profissionais são ocultados sob categorias como "a internacionalização
'comércio e investimento em serviços comerciais". Essa linguagem obscu-

~ée o fato de que esses são direitos de mobilidade, conferidos àqueles que,
em última análise, são trabalhadores migrantes.

Esse processo de desnacionalização especializada e parcial foi forta-
lecido pela política estatal que proporciona a privatização e a aquisição
"trangeira. De certas maneiras, pode-se dizer que a crise financeira asiáti-

'funcionou como um mecanismo para desnacionalizar, pelo menos em
rte, o controle nacional de setores fundamentais de economias que

. rmitiam a entrada massiva de investimento estrangeiro, mas nunca
'abriam mão do controle nacional.

A rede de cidades globais produz o que podemos considerar como uma
, nova subcultura, um avanço da versão "nacional" de atividades internacio-
nais para a versão "global". Tanto a antiga resistência da Europa a fusões e

•aquisições, especialmente em aquisições hostis, quanto a resistência do Leste
, Ãsiátíco à propriedade e controle estrangeiros indicam culturas empresariais

.nacionais que são um pouco incompatíveis com a nova cultura econômica
global. Creio que as cidades globais e vários encontros comerciais globais
(como aqueles realizados no Fórum Econômico Global em Davos, na Suíça,
e em eventos semelhantes) contribuíram para a desnacionalização parcial
de elites corporativas (bem como de elites governamentais). Se isso é bom
ou ruim é uma questão à parte; contudo, considero que seja uma das condi-
ções para estabelecer os sistemas e subculturas' necessários para um sistema

. econômico global. Um aspecto fundamental, então, da nova classe global' é
sua posição intermediária entre o nacional e o global.

AS REDES TRANSNACIONAIS DE
AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS

As redes transgovernamentais existem há muito tempo. Porém, os
. tipos novos de redes que emergiram nas décadas de 1980 e 1990 estão
,:elaramente conectados com a globalização corporativa atual e com a glo-

'balização de outras responsabilidades e metas governamentais - por
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exemplo, aquelas relacionadas com os direitos humanos, o meio ambiente
e agora a luta para conter o terrorismo. Um tipo mais antigo e comum de
rede governamental internacional é encontrado em organizações interna-
cionais. Nelas, os atores fundamentais são autoridades governamentais
que representam os ministérios ou agências nacionais pertinentes. As re-
des regulatórias transgovernamentais podem ser encontradas entre minis-
tros do comércio que fazem parte do General Agreement on Tariffs and Tra-
de (GATI), ministros das finanças no FMI, ministros de defesa e de rela-
ções internacionais na Organização do Tratado do Atlântico Norte, presi-
dentes de bancos centrais no Banco de Compensações Internacionais e em
várias iniciativas no âmbito da OCDE e do Conselho da União Europeia. Em
um dos estudos mais exaustivos sobre o tema, Anne-Marie Slaughter (2004)
mostra que essas são redes frequentemente muito poderosas de autoridades
governamentais encarregadas de um trabalho crucial no desenvolvimento
de uma economia corporativa global. Em alguns casos, o secretariado de
uma instituição internacional tenta explicitamente formar uma rede de au-
toridades de governos específicos para agir como uma vanguarda de nego-
ciação e desenvolver novas regras que venham a ser aplicadas a todos os
membros; exemplos são as negociações da OMC em favor dos TRIPS (aspec-
tos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio), nego-
ciações para a governança da internet e coisas do gênero.

Também existem redes governamentais dentro do arcabouço de
acordos executivos (Slaughter 2004) que atuam fora de qualquer insti-
tuição internacional formal. Seus membros atuam dentro de uma estru-
tura de comum acordo, pelo menos dos chefes de seus governos respecti-
vos. Pollack e Shaffer (2001) analisaram vários desses arranjos executi-
vos pelos quais os presidentes dos Estados Unidos e da Comissão Euro-
peia concordaram em promover maior cooperação, incluindo a Declara-
ção Transatlântica de 1990, a Nova Agenda Transatlântica de 1995 (com
um plano de ação conjunto entre Estados Unidos e União Europeia) e o
Acordo de Parceria Econômica Transatlântica de 1998. Os autores obser-
varam que cada um desses encontros gerou reuniões ad hoc entre autori-
dades de nível inferior, empresas e grupos de ativistas ambientais e dos
direitos do consumidor voltados para questões compartilhadas.

Finalmente, um avanço bastante novo é a formação de redes infor-
mais que atuam fora dos acordos intergovernamentais - ou seja, fora de
tratados e acordos executivos (Slaughter, 2004). Entre elas, estão o Basel
Committee, que se concentra em governança financeira; a comunidade
de arbitramento internacional; membros superiores do judiciário e espe-
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listas dos setores privado e governamental que trabalham com pa-
ões internacionais. O que essas redes fazem não conecta os membros
galmente, mas muitas vezes serve como o trabalho preparatório para
anjos formais. A turbulência dos mercados financeiros e as incertezas

ó mercado que as empresas globais enfrentam conferem peso e impor-
cia estratégica a essas deliberações informais (Sassen, 2006a, Capítulo

. Mais recentemente, temos assistido a uma proliferação de acordos en-
, as agências regulatórias de dois ou mais países; existe um crescimento
ito maior nesses acordos do que em negociações envolvendo tratados
dicionais. Esses acordos podem ser instituídos pelos próprios regulado-

s domésticos e, nesse sentido, são uma instância interessante de trabalho
,tatal desnacionalizado; eles não precisam da aprovação de legisladores
acionais (Sassen, 1996, Capítulo 1, e Sassen, 2006a).

O que é crítico em relação a essas redes transgovernamentais como
" a classe emergente e parcialmente desnacionalizada é a mudança que a
obalização trouxe a partir da década de 1980, quando chegou-se a um
onto de inflexão (Sassen, 2006a, Capítulo 4). Não estamos mais na década
e cooperação intergovernamental de Breton Woods, após a Segunda Guer-
Mundial. O objetivo não é apenas a comunicação e a cooperação intergo-
rnamentais ou internacionais. Pelo contrário, é um projeto desregulatório
e visa desnacionalizar aqueles componentes do trabalho estatal que são

ecessários para a globalização corporativa (ou, em outros ambientes, para
, plementar tratados globais sobre o meio ambiente, os direitos humanos e
utras questões não econômicas). No período inicial após Breton Woods, o
rojeto era de uma governança global para proteger as economias nacio-
ais; na década de 1980, o objetivo era abrir as economias nacionais e criar
:, bientes hospitaleiros e institucionalizados para empresas e mercados glo-
, is (Capítulos 2 e 3). Essa mudança assistiu à proliferação de redes trans-
overnamentais altamente especializadas para instituir políticas de competi-
-o compatíveis, padrões de contabilidade, padrões de relatórios financeiros

",e assim por diante. Desse modo, o trabalho das autoridades governamentais
"áItamente especíalízadas e pertinentes começa a se orientar para um projeto

Yglobal.Uma consequência é a crescente afinidade entre as autoridades den-
":trode cada rede transnacional e um distanciamento cada vez maior frente
'aos demais colegas nas burocracias nacionais. Nesse sentido, então, pode-

os falar de uma classe global incipiente que ocupa essa posição ambígua
ntre o nacional e o global.

Grande parte do trabalho de gerar padrões e práticas transnacionais
uniformes dentro da economia global pode ser vista em uma relação pu-
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ramente funcional com as estruturas do capitalismo. Pelo menos duas
possibilidades sugerem que esse tipo de análise é limitado. Primeiro
conforme já argumentei, devemos considerar as estratégias políticas cor.
porificadas na adoção de políticas neoliberais. Os significados subjetivos
conectados a situações econômicas e as razões dos atores governamentais
para adotar políticas neoliberais afetam substancialmente os tipos de polí-
ticas implementadas (Babb e Fourcade-Gourinchas, 2002). Isso sugere a
segunda limitação de uma perspectiva puramente estrutural: se as estraté-
gias e interpretações dos corpos de governo afetam a substância da ação
governamental, existe possivelmente uma autonomia mais generalizada
frente aos interesses da classe dominante e às necessidades funcionais do
capital. Podemos perguntar se a relação entre instituições de governança
econômica e a lógica do capital é puramente contingente. Se é, a gover-
nança pode ser orientada por paradigmas normativos alternativos, desde
que haja organização e poder políticos adequados. Ou será que existe uma
relação estrutural e necessária entre a governança econômica e a lógica
capitalista, semelhante às relações identificadas por uma geração anterior
de estudiosos que analisaram o estado capitalista avançado (Offe, 1984;
Jessop, 1982, Capítulo 3)? As análises conjunturais da sociologia histórica
de Skocpol (Skocpol, Evanms e Rueschemeyer, 1985) talvez proporcionem
uma maneira melhor de abordar essa questão. Pergunto em que condições
- econômicas, sociais, políticas, ideológicas e assim por diante - esse estra-
to emergente de agentes de governança econômica age contra os interes-
ses das classes dominantes locais ou transnacionais, contra os interesses
de mercados ou em oposição às necessidades funcionais do capitalismo
(ver Buechler, 2007 sobre as elites municipais)? A mudança das funções
de governança para os limites institucionais do Estado-Nação exige cautela
na generalização da pesquisa histórica baseada no Estado em relação ao
período contemporâneo. Porém, ela também coloca outro conjunto de
questões. A relação entre o Estado-Nação e as "classes dominantes" nacio-
nais permanece pouco teorizada, assim como a relação do estrato gover-
nante transnacional com ambas as entidades nacionais.

A NOVA CLASSE GLOBAL DE DESFAVORECIDOS

Estamos assistindo emergir uma formação global distinta, que com-
preende uma mistura de indivíduos, categorias populacionais e organiza-
ções. Independentemente da nítida diversidade interna e da falta de in-
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tefação preponderante, existem condições objetivas e dinâmicas subjeti-
y.~scompartilhadas nessa formação. Postulo que ela não pode ser consi-
@tada equivalente à sociedade civil global, mesmo que faça parte dela
~ momentos específicos, e mesmo que o imaginário dessa sociedade ci-
. global seja uma condição subjetiva significativa compartilhada por al-

as das pessoas e projetos envolvidos. O que é de particular interesse
gára as preocupações deste livro é o fato de que a maioria das pessoas
'ftvolvidas é bastante imóvel. Elas não fazem parte de uma classe trans-
acional viajante ou da nova sociedade civil global de elites internacio-

nais. Ainda assim, seja do ponto de vista objetivo ou subjetivo, partici-
.am de certas formas de globalidade.
, Uma das minhas preocupações ao desenvolver a categoria desnaciona-
ação foi com os tipos de redes transfronteiriças que as organizações e as
ssoas pobres podem construir e participar, mesmo que não sejam móveis

IS.assen,2006a, Capítulo 7). A chave é que as lutas ativistas localizadas po-
a~m ser globais, mesmo que se restrinjam a cenários locais e seus membros
não tenham meios ou permissões para viajar. Podemos pensar nessas lutas

.<!I:lIIId...,.;,~;",,~s6molocalizações da sociedade civil global. As cidades globais são espaços
importantes para essas localizações, o lar de diversas redes e organizações
díaspóricas e ativistas. Os atores podem incluir setores em desvantagem:
Umavariedade de agrupamentos e organizações que têm recursos limitados,
que têm pouco ou nenhum poder, que muitas vezes não possuem a doeu-

-mentação adequada, que costumam ser invisíveis à política nacional e à so-
siedade civil nacional, que não são reconhecidos como atores político-cívi-
CbS, ou que não são autorizados pelo sistema político formal.

As cidades, que são críticas para a sociedade civil global, contêm
pelo menos dois espaços fundamentais. Um é o espaço concreto para ati-
Vidades político-cívicas (distinto do espaço altamente formalizado da po-
lítica nacional e da sociedade civil nacional). O outro é o ambiente de
ponta construído para as funções de comando e reprodução social do ca-
pital corporativo global, que toma visível o setor corporativo global cada

,.#.~yez mais esquivo '(Capítulo 4). Crucial também é o espaço parcialmente
desterritorializado das redes eletrônicas globais. Aqui, a internet de aces-
so público é muito importante. Ela permite a comunicação fácil e de bai-
xo custo, a distribuição e, de maneira crucial, a formação de' domínios
'eletrônícos nos quais diversos atores de muitas localidades diferentes po-

';dem participar (Capítulo 7).
; A partir dessas condições, as cinco questões seguintes podem ser
identificadas. Uma questão diz respeito às formas de envolvimento polí-
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tico-cívico que são possibilitadas para os desfavorecidos em cidades glo-
bais; elas são, pelo menos em parte, ativadas pela globalização e pelo re-
gime de direitos humanos. Uma segunda questão é que a presença de
comunidades de imigrantes produz formas transnacionais específicas de
envolvimento, incluindo diásporas globalizadas. Por exemplo, vemos um
número crescente de redes de imigrantes preocupadas com lutas especí-
ficas, como denunciar os grupos ilegais de traficantes e organizações de
noivas por encomenda, que têm o efeito de afastar essas comunidades
parcialmente de uma orientação individualizada para seu país natal e
concentrá-Ias em outras comunidades imigrantes na cidade, ou em seus
conterrâneos em outros países que recebem imigrantes. Uma terceira
questão envolve os modos de envolvimento possibilitados na cidade glo-
bal entre os desfavorecidos e o poder corporativo global - por exemplo,
as lutas contra o enobrecimento ou a oposição organizada à tendência
atual de transformar distritos industriais em distritos de escritórios de
luxo. Uma quarta questão é o nível em que o acesso a novos meios de
comunicação - especificamente, a internet - permite ou induz diversos
tipos de grupos a transnacionalizar suas iniciativas (por exemplo, orga-
nizações de mulheres pobres, ativistas ambientais e de direitos humanos
e outros grupos do tipo). Muitos desses grupos começaram a se conectar
com grupos semelhantes em outros países, ao passo que antes seus esfor-
ços eram puramente locais. A conexão se dá pelos objetivos compartilha-
dos, mais do que por viagens e encontros. A quinta questão diz respeito
ao nível em que essas diversas atividades e envolvimentos contribuem
para a desnacionalização da cidade global e, assim, possibilitam formas
mais globais de consciência e participação ou pertencimento, mesmo en-
tre aqueles em desvantagem e imóveis. Todos esses elementos fazem
parte das microestruturas localizadas da sociedade civil global.

As massas de pessoas do mundo todo que se encontram umas com as
outras pela primeira vez nas ruas, locais de trabalho e bairros das atuais
cidades globais geram uma forma de transnacionalismo in situo Esses en-
contros podem envolver indivíduos de mesma etnia em empregos profis-
sionais de alto nível - ou seja, um encontro de classe. Vemos um reconhe-
cimento emergente da globalidade, moldado muitas vezes pelo conheci-
mento de lutas e desigualdades recorrentes em uma cidade após a outra.
Esse conhecimento proporcionado pela mídia global e pela rápida dissemi-
nação do uso da internet entre os ativistas funciona como fato e como for-
mação subjetiva. Em minhas viagens ao redor do mundo, observei que
essa dimensão subjetiva cada vez mais proporciona que os atores em des-
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tagem e localizados reconheçam a presença do global nessas cidades e
a participação nele. Assim, o global se toma visível, produzindo uma po-

sição ambígua entre o nacional e o global para atores ativistas, em desvan-
, ~gem e localizados.

Provavelmente, a melhor maneira de pensar as novas classes glo-
ais seja como forças sociais emergentes. Atualmente, seus pontos de in-

ção em nossas sociedades não ocorrem, principalmente, por meio de
truturas institucionais há muito estabelecidas e pelas lutas políticas
'ais típicas, aquelas encenadas na política partidária e sindical. Porém,
m ponto fundamental da análise deste capítulo é que, mesmo globais,
Ias estão inseri das em graus variados em cenários nacionais e assim tal-

yez possam ser concebidas como parcialmente desnacionalizadas. Essa
distínção é crucial ao se considerar sua articulação com a estrutura de
classe nacional e se elas perturbam essa estrutura.

Uma primeira questão, portanto, é a relação entre essas classes e os
ambientes nacionais. Existem diferenças claramente significativas no que diz
respeito à sua inserção em contextos nacionais. A nova classe profissional
'fransnacional tem muito mais opções de saída do que as outras duas. Po-
rém, conforme tenta mostrar a análise apresentada neste capítulo, essa clas-
se está muito mais ligada ao lugar do que se poderia esperar dado o imagi-
nário associado a ela. O inverso ocorre com a classe amalgamada de traba-
lhadores em situação de desvantagem: aqui, toma-se importante reconhecer
.que essa classe está muito mais enraizada no que podemos pensar como o
local de trabalho global e a política transnacional do que o imaginário asso-
ciado a esses trabalhadores nos faria pensar. Finalmente, pode-se entender
que a proliferação de redes de autoridades governamentais especializadas
constrói o capital social internacional para os governos envolvidos, mas,

_"""" •••para obter a utilidade desse capital social, é necessário construir pontes en-
.tre a política e as políticas nacionais e internacionais, em questões que cos-
tumavam ser consideradas nacionais. Ou seja, é necessário reconhecer que o
global se constitui, em parte, em contextos nacionais.

Todas as três, de suas próprias maneiras, têm uma forte inserção em
. contextos territorialmente delimitados - cidades globais e governos nacio-
nais. Pode-se dizer que cada um é um agente que toma o global parcial-

, mente endógeno a cenários nacionais específicos. Minha visão aqui, então,
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é que essa análise tem implicações tanto para a análise de classe quanto
para a política governamental nacional. Essas implicações são o oposto das
implicações que poderiam estar associadas a noções de classes cosmopejj.
tas livres sem vínculos ou necessidades nacionais.

Uma segunda questão diz respeito à relação entre as novas classes glo-
bais e as estruturas de classe domésticas. Essa relação vale principalmente
para os profissionais e a classe trabalhadora desfavorecida. Há muito a falar
sobre esse tema, mas, devido a limitações de espaço, enfocarei dois aspectos
críticos. Um é que essas duas classes globais fazem parte de uma reestrutu-
ração econômica profunda que tem contribuído para uma demanda cres-
cente tanto por profissionais de alto nível quanto por trabalhadores de bai-
xos salários dos setores de serviços e de produção. Em nenhum lugar a de-
manda bimodal de mão de obra se torna mais clara - nas ruas e em con-
juntos de dados estatísticos - do que nas cidades globais. Nesse sentido, as
atuais formas de globalização econômica avançada aumentam a desigual-
dade e, de fato, geram novos tipos de desigualdades. Um desafio para a
análise é reconhecer as interconexões entre formas e consequências sociais
que geralmente consideramos desconectadas. Por exemplo, os centros finan-
ceiros internacionais de última geração em cidades como Nova Yorke Lon-
dres na verdade dependem de uma variedade muito maior de trabalhadores
e empresas do que geralmente se acredita: todos os tipos de trabalhadores
de serviços malremunerados trabalham nesses locais de trabalho globais. A
opinião pública e as estruturas políticas classificam esses trabalhadores assa-
lariados como pertencentes a setores econômicos atrasados. Isso é um enga-
no. Uma análise de classe, diferente de uma análise de estratificação ou de
grupos ocupacionais, deve ser centrada em interconexões sistêmicas. Porém,
os parâmetros padronizados para a análise de classe nacional (empresas e
Estados-Nações) devem ser retrabalhados.

O terceiro aspecto crítico, relacionado com classes globais e estrutu-
ras domésticas de classe, é que as novas segmentações são filtradas por
meio de culturas distintas de política e de políticas públicas: uma cultura
de políticas neoliberais que abre o país a circuitos profissionais de alto
nível do capital global, por um lado, e políticas de imigração que fecham
o país a circuitos inferiores do mercado de trabalho, por outro. Filtrar os
processos novos por meio dessas estruturas políticas que, de muitas ma-
neiras, são velhas, tem o efeito de obscurecer exatamente aqueles aspec-
tos da globalização que este capítulo tenta esclarecer: a conexão mais
que evidente das novas classes profissionais globais com o lugar e a glo-
balidade mais que evidente da nova força de trabalho em situação de
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desvantagem. Esses dois arcabouços de políticas desconectados apenas
cdntribuem para obscurecer o fato de que os novos tipos de segmentação
~ue essas duas classes globais introduzem no tecido político e cívico de
rima sociedade fazem parte do capitalismo avançado. A análise de classe
tleve contemplar as estruturas desse capitalismo, e o fato de que, atual-
. ente, mais ainda do que no século XX, elas funcionam por meio de
geografias globais multilocalizadas. Finalmente, deve considerar que a
classe global de trabalhadores de baixos salários é mais global e, assim,
mais indicativa do futuro, e não de um pretérito ultrapassado, do que
geralmente se pressupõe.

Para exemplos de como essa estrutura social se encaixa em mercados de arbitração,
ver Beunza e Stark (2004) e MacKenzie (2005). Para exemplos de como outras
indústrias estão usando a organização social de grupos e profissionais para gerar
lucros, ver, por exemplo, Grabher (2001, 2002) e Girard e Stark (2002). Embora
nenhum desses autores fale de classe, todos eles proporcionam elementos fun-
damentais para se entender o contexto organizacional transformado para a for-
mação de uma classe profissional.


