


O QUANTO ESTÁ QUENTE A ATUAL EXPANSÃO MUNDIAL?
"Esta é de longe a economia global mais forte que já vi em
minha vida de negócios", declarou o secretário do Tesouro
dos EUA, Hank Paulson, durante recente visita aos escri-
tórios da FORTUNE. Essa pode ser uma novidade para
muitos americanos, cujas lembranças sobre tempos de
prosperidade remetem aos anos 90, quando o Vale do Silí-
cio foi o epicentro de nossas fantasias de crescimento. Mas
o sujeito que ocupa o antigo escritório de Paulson no centro
de Manhattan compartilha dessa visão entusiasmada. Re-
cém-chegado de uma cerimônia de inauguração no Oriente
Médio, Lloyd Blankfein, CEO da Goldman Sachs, explica
como o crescimento dos "BRICs" vem alterando sua estra-
tégia e agenda de viagens. (BRIC é uma sigla criada pela
Goldman em 2001, que reflete o crescente poderio econômi-
co do Brasil, Rússia, índia e China.) "Eu impulsionei minha

carreira sendo muito criterioso na abertura de novos
escritórios", afirma ele. Em nove meses, porém,

Blankfein abriu escritórios em São Paulo, Moscou,
Tel Aviv, Mumbai, Catar e agora em Dubai. "Ja-
mais havíamos feito algo assim antes", garante.

"Na semana anterior à viagem a Dubai, estive na Turquia
e, antes disso, na Rússia e na China. Estou levando um es-
tilo de vida BRIC associado ao Oriente Médio."

Nos dias de hoje, cada vez mais CEOs estão levando
uma vida BRIC. Jeff Immelt, da GE, viaja ao Exterior
doze semanas do ano e busca fazer sua empresa crescer
"duas vezes mais rapidamente fora do que nos EUA -12%
ao ano versus 6%". Immelt espera ver um crescimento ain-
da mais saudável - 20% ao ano - nos mercados emergentes,
que representaram no ano passado US$ 30 bilhões
dos quase US$ 170 bilhões de vendas da GE.
John Chambers, que no último outono abriu
um Globalization Center da Cisco em
Bangalore, afirma que esta é a corrente
global mais forte de sua carreira.
"Existe hoje um equilíbrio único",
diz ele. "Mais da metade do cresci-
mento do PIB vem de países
emergentes. E os países desen- M :JS
volvidos estão indo muito
bem. Isso é algo nunca visto



antes." Na Boeing, Jim
McNerney e sua equipe regis-

traram 634 pedidos do novo jato
787, que será lançado em 7/8/7 (como

8 de agosto de 2007 é grafado em inglês). Esse é o maior nú-
mero na história do segmento, graças "principalmente aos
compradores da Ásia e dos mercados emergentes", diz Lau-
rette Koellner, presidente da Boeing Internacional.

Embora o ritmo atual ainda não seja um recorde - se-
gundo o FMI, a economia mundial cresceu a uma média
anual de 5,4% entre 1970 e 1973, contra o crescimento
projetado de 4,9% entre 2003 e 2007 - não há comparação.
Naquela época, o PIB global era de US$ 13 trilhões em
dólares constantes. Hoje, esse valor está acima dos US$
36 trilhões. Além do mais, como ressalta o investidor Jim
Rogers, "existem hoje três bilhões de pessoas em lugares
como o Leste Europeu, Rússia, índia, China e o resto da
Ásia que estavam fora e atualmente participam". Naque-
la época, a Alemanha e o Japão puxavam a economia.
Agora os mercados emergentes estão mais acelerados,
juntos com a Europa, que, pela primeira vez em anos, pas-
sou à frente dos EUA em crescimento do PIB.

ceiras básicas devem ser excelentes
- ou melhor, quase perfeitas. Em se-
gundo lugar, a liquidez deve ser ge-
nerosa em quantidade e preço: a
alavancagem deve ser fácil e bara-
ta." Isso descreve bem o mundo no

qual estamos vivendo, no qual os preços de condomí-
nios em Miami, as ações na índia e os prédios de escri-
tórios em Dubai estão nas alturas.

Agora, porém, com as taxas de juros em ascensão, fundos
de hedge fortemente alavancados e empresas de private-
equity - sem esquecer daqueles que detêm hipotecas e dos
bancos que emprestaram para os três grupos e que estão
com o caixa baixo - há trilhões de motivos para se preocu-
par. Wilbur Ross, que fez fortuna calculando corretamente
o momento do então encrencado mercado de dívidas, é um
dos que enxergam um "risco verdadeiro" de ocorrer um
choque de crédito. O desmoronamento do mercado hipote-
cário subprime (empréstimos e hipotecas de segunda linha
e maior risco) nos EUA "está longe de ter acabado", acre-
dita Ross. "O mais importante", ele acrescenta, "é que a
mesma falta de disciplina para concessão de crédito tem se
tornado prevalente também no mercado corporativo".
Como a liquidez tem mais a ver com a psicologia da popula-
ção do que com dinheiro, uma implosão financeira pode as-
sustar as financeiras, reduzindo a oferta de financiamento
fácil e ajudando a levar o preço das ações a novas alturas. É
por isso que são chamados de apertos de crédito.

O PIB GLOBAL HOJE ESTÁ ACIMA DE US$ 36 TRILHÕES

O último período de crescimento global, nos anos 70,
terminou com uma terrível inflação de dois dígitos, ge-
rando a maior queda da Bolsa desde a Grande Depres-
são, além de outros horrores, tais como o estilo musical
disco. Será que esse passado sombrio é o nosso futuro?
Não necessariamente. Mas, com o nervosismo surgindo
em relação a tudo, desde o combalido fundo de hedge de
Bear Stearn até a rigidez dos padrões para empréstimos
que podem atrapalhar os negócios de private-equity, va-
mos primeiro explicar como é possível ser - e termos
sido - "urso" no curto prazo e "touro" a longo prazo nes-
sa história de crescimento da economia global. (Urso e
touro são expressões usadas no mercado de títulos, asso-
ciadas a "para baixo" e "para cima", respectivamente.)

Quando se trata de mercados, acreditamos que essas
verdades sejam evidentes: (1) Nunca assuma que des-
ta vez é diferente, e que (2) todo boom leva a excessos
financeiros que desencadeiam o efeito inverso (é por
isso que são chamados de ciclos de negócios). "As con-
dições necessárias para formar uma bolha são muito
simples e são apenas duas", apontou o investidor Je-
remy Grantham num texto recente intitulado The First
Truly Global Bubble (A Primeira Bolha Verdadeira-
mente Global). "Em primeiro lugar, as condições finan-

Não podemos esquecer as coisas realmente assusta-
doras: a possibilidade de um conflito no Oriente Médio
escalar para uma guerra, um ato de terrorismo nu-
clear ou outra coisa dessa natureza. Esses "choques
exógenos", no jargão dos economistas, causariam da-
nos muito mais duradouros do que qualquer correção
de mercado. Nesse sentido, "a globalização permane-
ce como um fenômeno delicado", avalia o historiador
Niall Ferguson, cujos textos trazem vividas lembran-
ças de como o caos da Guerra Mundial encerrou o pri-
meiro grande round desse processo no século passado
- e poderá fazê-lo novamente.

Ainda assim, se nenhum grande tumulto geopolítico
for deflagrado - e estamos falando de algo em escala
Ferguson, grande e sangrento, como em agosto de
1914 e não em outubro de 1973 -, a economia global
deve continuar a se beneficiar da globalização. O co-
mércio internacional tem crescido desde o começo da
década de 70 para atingir níveis recordes de PIB. Flu-
xos de recursos para outros países cresceram ainda
mais rapidamente, atingindo uma taxa composta de
11% ao ano desde 1990, segundo a McKinsey & Co
(aviso: eu às vezes faço projetos para a McKinsey).
Muitos desses investimentos geraram bons retornos,



BRIC: no sentido
horário, usuário
de celular na índia,
novo estádio
olímpico na China,
canavial no Brasil e
cena urbana em
Moscou, na Rússia

considerando um indicador: desde 1998, o PIB per ca-
pita vem crescendo 4,5% ao ano, uma taxa duas vezes
maior que a taxa das economias mais avançadas.

Conclusão: considerando os ciclos de mercado do passa-
do, as mudanças seculares em tecnologia, produtividade e
padrão de consumo podem realmente "mudar tudo" - ou
pelo menos muitas coisas. Considere, por exemplo, a Cisco.
Qualquer um que tenha comprado as ações dessa empresa,
que hoje valem US$ 28, por ÜS$ 80, no pico ocorrido há sete
anos, ainda está sofrendo (se você comprou através de em-
préstimo da corretora, que Deus lhe ajude). No entanto,
embora o estouro da bolha tecnológica tenha vaporizado
trilhões de dólares em riqueza, a revolução prosseguiu.
Hoje, mais de 500 milhões de lares estão conectados à inter-
net, mais do que o dobro do número registrado no ano 2000
- e metade desse número vem de países emergentes. A
própria Cisco goza de um faturamento de quase US$ 30 bi-
lhões (esse valor era de US$ 19 bilhões no ano fiscal de
2000) e os lucros mais do que dobraram.

O que importa é o longo prazo. E por isso, tendo feito
bilhões apostando que a demanda dos países emergentes
desencadearia a consolidação da moribunda indústria si-
derúrgica, Wilbur Ross está agora tentando surfar uma
onda semelhante em autopeças. De agosto de 2004 para
cá, ele construiu um fornecedor de autopeças de US$ 5 bi-
lhões por ano, na maior parte das vezes por meio de aqui-
sições de empresas de baixo custo no Exterior. "Sem
acrescentar dívidas", ele rapidamente acrescenta. É por
isso que Sam Zell, o bilionário do setor imobiliário, que

não é um otimista e sim um duro e bem-sucedido caçador
de barganha com um péssimo apelido ("Gravedancer" -
aquele que dança sobre o túmulo), atreve-se a sugerir que
desta vez as coisas são realmente diferentes. Nos anos 70,
os produtores de petróleo gastavam suas recém-adquiri-
das fortunas fazendo empréstimos em bancos governa-
mentais para "países que não tinham como usá-los", ele
diz. "Atualmente, esse dinheiro está sendo poupado para
dias piores ou sendo direcionado a investimentos priva-
dos produtivos em países como China e índia. Isso faz
toda a diferença em relação ao que vimos no passado."

E é por isso que as transformações que observamos no
início deste século XXI representam apenas o prólogo.

"Queremos nos tornar globais caminhando em direção
ao Oriente e não ao Ocidente", explica Mohamed Ali
Alabbar, o dinâmico chairman da Emaar Properties, no
auditório do Madinat Jumeirah Resort em Dubai. Uma
multidão está bem dividida no imenso salão entre aque-
les vestindo terno e gravata e aqueles com túnicas bran-
cas e turbantes. Do lado de fora, veleiros cortam canais
com hotéis e lojas luxuosas em suas margens. Em ambos
os lados da estrada principal, centenas de guindastes
trabalham sob o sol do deserto, conforme as empreitei-
ras correm para erguer rapidamente novos arranha-
céus - entre eles o próprio Burj Dubai, da Emaar, que
quando estiver pronto no próximo ano será o prédio
mais alto do mundo. Porém, nessa manhã, Ali Alabbar
conversava principalmente sobre as dúzias de shopping
centers e conjuntos residenciais que ele pretende cons-



GLOBALIZAÇÃO

truir na índia e no
norte da África. "O Ocidente

tem uma população envelheci-
da com uma economia envelheci-

da", diz ele. "E no Oriente que está o verdadeiro gla-
mour." Ai! Ainda assim o homem tem razão.

Conforme a ação caminha em direção às economias
emergentes, considere o que está em jogo como a versão
global do boom que a América atravessou nos anos pós-
guerra. Para nos alcançar, essas grandes populações pre-
cisam primeiro de commodities e materiais básicos de
construção - veja o aumento
em mais de 300% no preço do
aço, petróleo e cobre, desde o
ano 2000. Depois, com o cres-
cimento das economias, no-
vos e vastos mercados são
abertos para tudo, de deter-
gentes até celulares, aeropor-
tos e hospitais. A McKinsey
Global Institute prevê que,
ao longo da próxima década,
quase 450 milhões de pessoas
devem juntar-se à classe mé-
dia apenas na China e na
índia. "Creio que essa histó-
ria de consumo está chegan-
do em escala global", acredita
Sam Zell. Para conseguir seu
quinhão, ele comprou gran-
des participações em empre-
sas de construção de casas no
Brasil e no México. Durante o
último ano, investiu em mo-
radias de baixo custo na Chi-
na e no Egito.

Ao mesmo tempo, as econo-
mias em crescimento fazem
surgir uma nova onda de con-
correntes e empreendedores.
Pense no exemplo do fabrican-
te brasileiro de jatos, a Em-
braer, no fabricante de compu-
tadores chineses Lenovo ou no
indiano Lakshmi Mittal, que
construiu um colosso do ramo
de aço e que detém 10% de
participação no mercado glo-
bal. Então, você acredita que é
cedo para essa tendência? "Es-
pero que ainda seja cedo", diz
Blankfein, da Goldman, "por-
que estamos investindo agora

Em entrevista à
FORTUNE, o Secre-
tário do Tesouro dos
EUA explica por que,
apesar da "econo-
mia mais forte" que
eleja viu, ainda as-
sim vale a pena "es-
tar atento".

Riscos - Não te-
mos um choque financeiro
global desde 1998. Acredito
que, desde então, esses gran-
des e significativos aumentos
nos fundos privados de capi-
tal (fundos de hedge e fundos
de private equity) e nos mer-
cados de derivativos de crédi-
to têm ajudado a administrar
e dispersar o risco, tornando
a economia mais eficiente.
Quando tivermos um choque
- "quando" e não "se" -, é o
caso de não desafiar a lei da
gravidade econômica. Então,
poderemos ver pela primeira
vez como esses instrumentos
se comportam sob estresse.

Spreads de crédito - Após
passar um longo período em
condições econômicas favorá-
veis, os participantes do mer-
cado de capital tendem a não
sertão disciplinados quanto
deveriam. Talvez essa nova
alta nas taxas de juros seja
um sinal de alerta para que as
pessoas mantenham o foco no
potencial para excessos.

considerando que essa tendência já
passou do ponto de inflexão. Ignorar o
surgimento desses novos empreende-
dores põe em risco não apenas a perda
de participação do mercado local, mas
também da franquia global como um

todo". Jeff Immelt não está cometendo esse erro. No outo-
no passado, ele apanhou uma lista preparada pelo Boston
Consulting Group sobre as 100 empresas mais importantes
nos países em desenvolvimento e a separou em quatro ca-
tegorias: clientes, fornecedores, concorrentes e não-alinha-
das. "Eu digo sempre à minha equipe de liderança: 'Nossa
meta para esse grupo é ter muitos clientes, muitos fornece-
dores - e nenhum concorrente' ", afirma ele.

Para manter-se à frente, Immelt está empurrando a
GE para a fase avançada de globalização que ele chama
de "no país, para o mundo". Isso pode até soar como algo

composto por uma celebrida-
de para o Live Earth, mas
Immelt fala sério. Ele acredi-
ta que, descobrindo a forma
de atender à demanda nesses
mercados em crescimento e
ainda relativamente pobres,
ele vai encontrar preços difí-
ceis de imaginar. E o mais ra-
dical nisso tudo é que, confor-
me a GE e outros fazem isso,
esses produtos não serão
apenas vendidos nos merca-
dos emergentes. Em vez dis-
so, eles encontraram o cami-
nho para as economias ricas,
gerando assim uma força de-
flacionária para a alegria dos
compradores e a devastação
de concorrentes que não têm
uma presença global.

Exemplos? "Água," diz
Immelt. "Falta água por toda
parte, mesmo em lugares
como a Califórnia e a Flórida.
Alguns sistemas nos quais
estamos trabalhando no
Oriente Médio, índia e China
estão buscando obter a des-
salinização ao custo de US$
0,001 por mililitro, o que é um
custo bastante baixo. Jamais
conseguiremos atingir essa
marca nos EUA. Mas em ou-
tros lugares é possível. E as-
sim que conseguirmos, um
enorme mercado se abrirá
aqui também." Immelt vê o
mesmo acontecer com a tec-
nologia de seqüestro de car-
bono ou equipamentos de
ressonância magnética, no

Yuan chinês - Exis-
te algo de estranho
em um país tão gran-
de e integrado quan-
to ao comércio glo-
bal e à produção ain-
da não estar integra-
do em termos de
mercado de capital.
O Congresso dos
EUA quer o mesmo

que eu - que os chineses for-
taleçam sua moeda a curto
prazo e que, a médio prazo,
não seja mais preciso discutir
sobre isso, já que o yuan será
regulado pelo mercado.

Protecionismo crescente -
O público está preocupado
com a globalização e quer co-
locar a imagem da China em
tudo o que não gosta em rela-
ção a ela. Não importa o que
pessoas como eu pensam. Se
o público não comprar essa
idéia, a batalha é inglória.

Competitividade dos EUA -
A integração econômica é inevi-
tável e boa para o país. Acredi-
to que nenhum outro país este-
ja mais bem posicionado do
que os EUA para competir a
longo prazo e vencer. Não acei-
to a idéia de que a China -
com todos os seus problemas
- ou qualquer outro país vai
multiplicar a sua taxa de cresci-
mento e ultrapassar os EUA
dentro de dez ou 20 anos.



qual a GE está trabalhando num produto na China que
pode cortar os preços pela metade. Pelo custo adequado,
você poderá vendê-lo não apenas da China, mas também
abrir um mercado entre 35% dos hospitais dos EUA que
hoje não podem pagar por um equipamento de imagens
por ressonância magnética", explica ele. "Temos entre 15
e 20 projetos como esse que abrirão grandes mercados ao
redor do mundo nos próximos cinco anos."

A GE não está sozinha. Outro mercado para ficar de olho:
carros compactos, onde as grandes montadoras americanas,
japonesas e coreanas estão brigando com as empresas lo-
cais para conseguir participação de mercado na China e na
índia. Os novos modelos devem ser vendidos localmente e
depois em outros países emergentes. "Mas acreditem, a
meta não é apenas os mercados emergentes", garante Hari
Nair, presidente das operações internacionais do fabricante
de autopeças Tenneco, que hoje obtém 58% de suas vendas
no Exterior. Essa intensa concorrência gera inovações; tais
como o trabalho que a equipe de Nair vem fazendo na índia
para ajudar Tata Motors a introduzir o carro "one lakh" até
2009 (um lakh são 100 mil rúpias, ou aproximadamente US$

é que o próximo grande movimen-
to não será ascendente. Alan
Greenspan ponderou sobre esse cenário em seu discur-
so de despedida na reunião anual do Fed , o banco cen-
tral americano, há dois anos. "Qualquer investida de
crescente cuidado por parte dos investidores eleva o lu-
cro do risco e, conseqüentemente, reduz o valor de ati-
vos e promove a liquidação de dívidas que suportavam
preços mais altos dos ativos. É por esse motivo que a
história nunca foi complacente com os prolongados pe-
ríodos de baixa margem de risco", disse Greenspan.
Traduzindo: se houver correção, aquilo que subiu com
maior rapidez - historicamente coisas mais voláteis
como ações de Shangha e títulos da Turquia - descerá
mais rapidamente. (Em Wall Street, os profissionais
chamam de "beta" esse tipo de volatilidade de um ativo
- o termo vem do grego, mas pense nele como "beta be-
ware", ou seja, é melhor tomar cuidado.)

Supondo novamente que em algum momento a histó-
ria seja injusta, não temos a intenção de saber até que
ponto as coisas devem cair ou em que momento elas ré-

CADA VEZ MAIS CEOS LEVAM UMA VIDA "BRIC"

2.500). "Esses ambientes desafiam você a fazer coisas ini-
magináveis", garante Nair. "Não dá para depender apenas
dos mercados tradicionais do Ocidente. É preciso participar
de novas maneiras de fazer negócios."

"Manter o milagre." Esse foi o tema de uma conferência
que eu organizei como editor assistente da FORTUNE, em
maio de 1997, em Bangcoc, algumas semanas antes de uma
corrida da moeda tailandesa (baht) transformar-se numa
espiral deflacionária que rapidamente ameaçou toda a Ásia
- e por algum tempo pareceu ameaçar a economia global.
Será que alguém em Bangcoc havia previsto isso? O Banco
Mundial tinha acabado de publicar um relatório especial so-
bre o milagre econômico do Sudeste Asiático. Na época, a
imprensa estava repleta de elogios aos "valores asiáticos".
Mas a verdade é que nós estragamos tudo. O fato engraça-
do: dez anos mais tarde, fica claro que, independentemente
da dor verdadeira sentida na época, tudo não passou de uma
lombada numa estrada ascendente.

Então, onde se situa o mundo hoje? Nenhum dia se
passa sem alguém se preocupar com possíveis matadores
de tendência: o sentimento protecionista do Congresso; o
gigantesco déficit em contas correntes dos EUA; níveis
de endividamento sem precedentes sustentados por fi-
nanceiras do tipo "não sabemos de nada nem queremos
saber"; e mais. Por outro lado, medidos por aquilo que
realmente interessa - o dinheiro - o mercado até agora
não parece estar assustado. O risco de crédito (spread)
ou a diferença entre os títulos de risco, tais como dívidas
de países emergentes ou junk bonds, e os papéis sem ris-
co, estão muito próximo do valor mais baixo da história.

Alguém está errado. Em nossa opinião - apenas isso -

tornarão. Nem estamos prontos para aceitar rumores
que circulam em alguns meios que dizem "bem, já que o
crescimento global é tão robusto, se os EUA entrarem
em recessão, o resto do mundo não pode continuar cres-
cendo?" Pode ser que esse dia chegue, mas ainda não é
o caso. Como o campeão mundial do último recurso, o
consumidor americano permanece como o Atlas de om-
bros largos na economia global, embora cada vez mais
fraco. Se o Atlas der os ombros... sai de baixo!.

Então, se por um lado o mundo é maravilhoso, como
afirma Hank Paulson, não custa "estar vigilante". Quan-
do se trata de choque financeiro, diz Paulson, ainda não
conseguimos vencer a lei da gravidade econômica, en-
tão, trata-se de "quando e não de se". Eis como Lloyd
Blankfein faz para conciliar o medo do curto prazo com
o otimismo do longo prazo. Mesmo enquanto suas em-
presas crescem no Exterior, ultimamente ele tem esti-
cado o vencimento de dívidas (reduzindo assim a taxa de
juros de risco da Goldman). Ele certifica-se sempre de
ter à mão bastante caixa, só para garantir: US$ 50 bi-
lhões ou mais pela última contagem. Parece certo. Ha-
verá ainda muito crescimento pela frente - para aqueles
que estiverem aqui para aproveitar. Q

Com reportagem de Dorís Burke
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