
Do "imperialismo" do século 19
à globalização do século 20,

o capitalismo jamais reservou lu-
gar muito nobre para as nações da
periferia. No mundo polarizado da
Guerra Fria, o tabuleiro era ocupado
por colônias, satélites soviéticos ou
zonas de influência, como a América
Latina. Essa geopolítica econômica
ditada por Estados nacionais foi por
terra com a queda do Muro de Ber-
lim, em 1989. A polarização entre
dois tipos de governo foi substituí-
da pelo reconhecimento crescente
da diversidade dos capitalismos
reais. Surgiu um novo panorama,
no qual parece caber um papel re-
levante às ex-colônias e ex-satélites
do século passado. Os céticos dirão
que é mais uma onda de entusias-
mo pelos mercados emergentes. De
fato, incensar as regiões de fronteira
do capitalismo não chega a ser uma
novidade - Bill Clinton já fazia isso.

Para entender essa nova riqueza
periférica é preciso lembrar que, des-
de o final do século passado, a divisão
internacional do trabalho depende
mais das empresas multinacionais
que dos governos ou das políticas
econômicas. O interesse de multi-
nacionais e bancos globais nessas
zonas de fronteira do capitalismo, no
entanto, só cresceu. Assim, se de fato

houve cataclismo cambial e estou-
ro da bolha especulativa no final do
século passado, sacrificando parte
da inovação tecnológica digital que
despontava, também é fato que o
período de recuperação subseqüente
teve como economias líderes, nova-
mente, os dínamos asiáticos (e, em
menor grau, os europeus do Leste e
alguns latino-americanos). China e
índia tornaram-se pólos de atração
em várias frentes: pelo contingente
de consumidores, pela qualidade da
mão-de-obra e pela infra-estrutura
em pesquisa científica e tecnológica,
suficientes para atrair os investimen-
tos das empresas multinacionais.

O outsourcing, prática de trans-

ferir segmentos inteiros de pro-
dução ou serviços para a Ásia e o
Leste Europeu, tornou-se o pri-
meiro passo de uma linha evolu-
tiva que, aos poucos, revela nas
antigas colônias e satélites da peri-
feria a capacidade e o apetite para
liderar globalmente, com suas pró-
prias empresas multinacionais.

Companhias indianas como In-
fosys, Wipro, TCS e Genpact estão
abrindo novas oportunidades de
negócios no monumental mercado
de outsourcing dos pólos econômi-
cos globais outrora periféricos. A
principal condição para se inserir
nessa rede produtiva multipolar
é visível na índia: educação técni-
ca, especialmente em tecnologias
da informação e comunicação.

A índia coloca atualmente no
mercado 700 mil formandos em
ciências e engenharia por ano, quatro
vezes mais do que se formava apenas
uma década atrás. É mais que Esta-
dos Unidos, União Européia, Japão
ou China. As empresas abraçam com
vigor crescente a aposta no talento da
periferia intelectualmente mais di-
nâmica do sistema econômico inter-
nacional, desenhado e animado pelas
empresas multinacionais. O resulta-
do é uma economia global e, no entan-
to, cada vez mais multipolar.
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