
O pelotão de frente dos mercados
emergentes tende a ficar menor. A sigla
"BRIC", incorporada nos últimos anos
pela literatura econômica para se referir
ao grupo dos quatro maiores países
emergentes do mundo - Brasil, Rússia,
índia e China -, pode estar prestes a
suprimir a primeira letra. As suspeitas
de que o Brasil está ficando para trás na
capacidade de competir especialmente
com os dois gigantes da Ásia
aumentam e confirmam as distâncias de

desempenho mostradas pelas estatísticas
mais básicas da economia. Ao longo
dos últimos três anos, a China cresceu
sempre acima de 9,5%, a índia teve
média superior a 8% e o pior resultado
da Rússia foi uma expansão de 5,5% em
2005. Enquanto isso, as taxas do Brasil
oscilaram em níveis baixos: 0,5% em
2003, 4,9% em 2004 e apenas 2,3%
em 2005. Considerando o conjunto da
última década, a performance brasileira
foi, de longe, a mais fraca não apenas

entre os parceiros do BRIC, mas também
na comparação com outros vizinhos
da América Latina, como o México e o
Chile (tabela na pág. 6), que disputam
conosco um lugar ao sol, em meio às
sombras da incerteza que ameaçam
envolver a economia globalizada em
2007, na hipótese de se confirmar a
desaceleração econômica dos EUA.

A lista de deficiências comparativas do
Brasil em relação aos seus principais
concorrentes, que vem afetando
negativamente a sua competitividade,
vai muito mais longe: da alta carga
tributária ao baixo nível de poupança,
passando pelo considerável tamanho
da dívida interna e pela fraca infra-
estrutura. Segundo relatório divulgado
no final de setembro pelo Fórum
Econômico Mundial, o Brasil está
na decepcionante 66a posição no
índice Global de Competitividade
(IGC), 11 colocações abaixo do que
se encontrava em 2005, atrás de
Rússia (62a), China (54a) e índia (43a) e
- mais uma vez - de seus pares latino-
americanos México (58a) e Chile (27a).
A classificação ruim do Brasil se deveu
principalmente à sua má performance
na área macroeconômica, um dos
nove fatores avaliados pelo IGC, que



também considera os itens: qualidade
das instituições, infra-estrutura, saúde e
educação básica, educação universitária
e treinamento, eficiência de mercado,
tecnologia, sofisticação de negócios e
inovação. O elevado déficit orçamentário
e as altas taxas de juros, que afetam
os investimentos do setor privado e
contribuem para o baixo crescimento
econômico, foram os determinantes
dessa classificação, segundo o relatório
assinado pelo economista-chefe da
entidade, Augusto Lopez-Claros.

Estaria o Brasil migrando mesmo para o
segundo time dos países emergentes?
O estudo "Global Economic Outlook
2007", elaborado pela Deloitte para
apontar as grandes tendências do
cenário macroeconômico mundial, indica
que essa hipótese pode, infelizmente,
estar se materializando. Quando visto
sob a perspectiva dos progressos
realizados na última década e meia,
seria natural esperar uma situação mais
confortável para o Brasil e para outros
países da América Latina. Na década
de 90, alguns países da região atraíam
investimentos em múltiplos setores,
na onda de companhias estimuladas
pela liberalização econômica. Por outro
lado, os riscos associados à região
eram bastante elevados naquela época,
refletindo uma volatilidade decorrente
da combinação de diversos fatores,
como baixas reservas em moeda
estrangeira, alta dívida externa e uso de
mecanismos de controle cambial.

Hoje, todavia, os riscos de que
algo parecido ocorra são muito
menores na América Latina. Muitos
governos locais acumularam reservas
internacionais em volume suficiente
para a redução da vulnerabilidade de
seus mercados. As dívidas interna e
externa parecem melhor gerenciadas,
de modo que a ocorrência de crises,
embora não afastada, se torna menos
provável. Mesmo as recentes fontes

de instabilidade - como as medidas
protecionistas na Bolívia e na Venezuela
e as evidências de polarização eleitoral
no México e Peru a respeito dos rumos
a serem adotados na economia local
- não parecem alterar, de modo geral,
o caminho delineado pelas reformas
econômicas promovidas em alguns
países ao longo dos últimos anos.
Apesar disso, esses progressos ainda
não são suficientes para se contrapor
aos sérios desafios desencadeados
especialmente pelo desenvolvimento
veloz da China e da índia. Afinal, a
performance econômica da América
Latina tem desapontado muito, se
comparada aos padrões asiáticos.

Lamentações à parte, o dinamismo
da conjuntura global abre espaço
para que países como o Brasil - e
mesmo os vizinhos Chile e Argentina
- busquem alternativas para navegar
com mais sucesso nesse cenário de
alta competitividade. Essas novas
soluções pressupõem inclusive pegar
carona na esteira do crescimento dos
outros membros do BRIC, explorando
vantagens competitivas próprias, como
analisa Ira Kalish, diretor global da área
de pesquisa da Deloitte e coordenador
do estudo "Global Economic Outlook
2007". "Essas vantagens competitivas
dos países emergentes podem envolver
uma maior proximidade em relação aos
seus mercados-alvo (caso do México
ou da Polônia), um nível mais alto de
qualificação da mão-de-obra ou da infra-
estrutura (Malásia ou República Checa
são exemplos disso) ou a capacidade de
responder às demandas de commodities
dos maiores países emergentes
(situação do Brasil). O alto crescimento
das importações chinesas nos anos
recentes tem, de fato, sido um motor
do crescimento para alguns desses
mercados emergentes", afirma Kalish.
Ele ressalta, porém, que a trajetória do
Brasil para melhorar sua posição no
cenário global implica o enfrentamento

de uma série de problemas históricos e
que tanto Governo quanto empresários
conhecem muito bem: da deficiência da
infra-estrutura à alta carga tributária (leia
entrevista na pág, 7).

A conjuntura econômica retratada pelo
estudo da Deloitte espelha pontos de
desequilíbrio que, independentemente
da confirmação da desaceleração
econômica dos EUA em 2007, tornam
ainda mais complexa a atuação de países
emergentes como o Brasil. Dos focos de
tensão potencialmente mais perigosos
para a manutenção do equilíbrio
macroeconômico mundial, o principal
deles diz respeito ao desequilíbrio
que envolve os EUA e os mercados
asiáticos, em especial a China. O ímpeto
consumista do primeiro, financiado em
parte pelas altas taxas de poupança do
segundo, cria argumentos e expectativas
quanto à sustentabilidade da situação.

No caso da economia norte-
americana, acompanhando os cortes
de impostos e o aumento nos gastos,
as contas públicas passaram de um
superávit em 2000 para um déficit
extremamente elevado nos dias atuais.
A combinação dos déficits gêmeos
- déficit público e déficit em transações
correntes - parece validar, então, a
insuficiência de poupança nacional.
Concomitantemente, a poupança
associada ao mercado imobiliário vem
declinando e se mantém relativamente
baixa. De forma geral, em comparação
com outros países, a relação entre
poupança e Produto Interno Bruto (PIB)
nos EUA é bastante baixa (quadro na
pág. 7). Já os altos níveis de poupança
nos países asiáticos têm várias
explicações. Na China, por exemplo,
a existência de um sistema financeiro
pouco desenvolvido com relação à
concessão de crédito para as pessoas
físicas, aliado à quase inexistência
de um sistema de seguridade social



público e privado, contribui para o forte
incentivo à poupança, como forma de
precaução à eventualidade de algum
período turbulento. Por outro lado, a
privatização de empresas do governo,
no bojo da abertura econômica, tem
levado à retenção de lucros, visando
ao financiamento dos investimentos
com recursos próprios - na falta de
um acesso mais fácil ao crédito antes
obtido junto aos bancos públicos - e ao
saneamento dos balanços.

Os países emergentes têm muito a
se preocupar, já que, ao final das
décadas de 70 e 80, o elevado déficit
em transações correntes nos EUA
foi acompanhado por uma grande

depreciação do dólar, elevação dos juros
e recessão, causando sérias dificuldades
em todos os mercados. Os analistas
mais pessimistas sobre o cenário atual
acreditam que tal situação pode se
repetir em uma escala ainda maior.

Nesse cenário, o estudo da Deloitte
aponta também algumas contradições
com relação ao ritmo de crescimento
vertiginoso da China. Enquanto,
em muitos países, os investimentos
representam, em média, de 20% a
35% do PIB, o nível de investimentos
chineses alcançou 44% do PIB em 2005.
Guardadas as proporções, a convivência
de elevados investimentos com baixo

nível de gastos de consumo apresenta-
se como uma grande contradição. O
consumo interno representa apenas
41 % do PIB, bem abaixo da maioria
dos países, além de ser inferior aos
investimentos, algo praticamente sem
precedência. A correspondência entre
poupança e investimento também tem
suas particularidades. A despeito do
elevado nível de investimentos,
a poupança bruta é ainda maior.

Se os investimentos são um fator
preponderante de estímulo ao
crescimento econômico, seu excesso
pode, por outro lado, gerar sérios
problemas, especialmente quando
tais investimentos decorrem de planos
ou direcionamentos de governo,
descolando-se das forças de mercado.
Além disso, alterações nas políticas
governamentais podem conduzir ao
colapso dos investimentos chineses,
criando graves problemas de transição,
incluindo uma recessão.

A excessiva dependência da China com
relação às suas exportações - decorrente
do modelo adotado de crescimento,
que privilegia o comércio exterior em
detrimento da demanda interna - torna
a economia chinesa mais vulnerável às
volatilidades do mercado mundial. De
acordo com o estudo, a superação dos
principais problemas e das contradições
daquele país passa também por uma
reforma radical em seu setor financeiro.
Um problema fundamental e um
grande risco para a continuidade do
crescimento encontram-se nos bancos
estatais, parcialmente privatizados,
que continuam a oferecer crédito para
empresas ineficientes do governo.

A índia, por sua vez, continua crescendo
muito (foram 9,1 % no primeiro
trimestre de 2006), com base em um
modelo que a diferencia de todos os
demais países emergentes. Ao contrário
do crescimento sustentado por baixa
tecnologia e processos de trabalho
intensivo, uma parcela expressiva
do crescimento da índia advém da
utilização de alta tecnologia, que
requer mão-de-obra especializada.
Além disso, é a exportação de serviços
que desempenha um papel central. As
reformas econômicas promovidas nos
últimos anos têm atraído os investidores



internacionais para a índia, o que pode
contribuir para a melhora dos fluxos
de investimentos estrangeiros diretos
em sua economia, atualmente em
níveis inferiores aos do Brasil. Algumas
nuvens cinzentas surgem, no entanto,
no horizonte indiano: a oposição política
às reformas econômicas, a competição
crescente com a China e o desafio de
disseminar o seu sistema educacional
para toda a população. A questão
essencial colocada pelo estudo é se esse
nível de crescimento da índia poderá se
sustentar em longo prazo. "A resposta
depende de saber se o forte crescimento
do país nos anos recentes decorre de
mudanças estruturais permanentes na
economia ou é devido a circunstâncias
cíclicas e efêmeras", analisa Ira Kalish.

Ninguém pode prever exatamente o
que vai acontecer. O estudo "Global
Economic Outlook" deixa isso claro. O
certo é que, aconteça o que acontecer,
os impactos valerão para todos. A
globalização trouxe uma estranha
dependência entre concorrentes diretos,
que leva o Brasil à necessidade de se
adaptar ao crescimento chinês, indiano
e russo. Enquanto isso, caberá às
companhias globais, na visão de Kalish,
diversificar seus riscos pela disseminação
de operações em mais de um mercado,
tendo sempre flexibilidade para
mudanças.

Para obter o estudo "Global Economic
Outlook", acesse www.deloitte.com.br.
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