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Dez anos atrás, ao se depararem com uma desaceleração econômica nos EUA, as economias 
da América Latina teriam desabado como dominós, sem mais perguntas. Hoje, porém, elas 
seguem dançando e vivendo a "vida louca" enquanto os EUA naufragam. Na esteira da Ásia, a 
América Latina deveria estar descolada agora, livre para continuar a festa, quer os EUA 
participem dela ou não.   
 
Na verdade, está acontecendo algo completamente diferente, uma mudança tectônica muito 
mais fundamental, à qual o descolamento faz pouca justiça: um reequilíbrio de grandes 
proporções da riqueza das nações. O descolamento pertence a um mundo que está 
desaparecendo, onde supostamente uma periferia se descola de um centro. O problema é 
exatamente que o centro é cada vez menos o centro e a periferia é cada vez menos a periferia.   
 
Os países membros da OCDE, que cinco décadas atrás concentravam 75% do PIB mundial, 
hoje respondem por menos de 55%. O mercado acionário dos EUA representa 35% (e vem 
caindo) da capitalização do mercado mundial, ante 50%, apenas 10 anos atrás. Em 2007, a 
participação de investimento direto estrangeiro procedente dos países da OCDE diminuiu, de 
praticamente 100% em 1970, para 85%. Classificações como OCDE / países emergentes 
passaram a refletir mais bagagem histórica do que realidades econômicas: México, Coréia do 
Sul ou Turquia, três mercados emergentes importantes, já são membros da OCDE, enquanto 
outros, como Chile ou Rússia, estão em rota de ingresso.   
 
O que se aplica aos países também vale para corporações. Só para citar alguns exemplos 
latinos, uma empresa como a InBev, nascida a partir da fusão de cervejarias belgas e 
brasileiras, já é uma ave exótica representativa dessas novas corporações emergentes globais: 
difícil de classificar, seja na categoria de mercado emergente ou na de ativo da OCDE. Cemex, 
a gigante mexicana do cimento, ainda está sediada em Monterrey, mas seus centros 
econômico, financeiro e estratégico estão situados na Espanha. O perfil do conglomerado de 
mineração Vale já mudou com a aquisição da Inco do Canadá e o negócio pendente em torno 
da Xstrata, sediada na Suíça, deverá completar a sua transformação em um participante global 
de grande porte. O Brasil está se transformando numa negociante global, atingindo mercados 
exóticos como o Oriente Médio, África ou Sudeste da Ásia. Empresas como Vale, Petrobras ou 
Odebrecht estão penetrando ativamente nos mercados africanos, enquanto Embraer e 
Marcopolo estão se tornando grandes protagonistas na China. Essas multi-latinas globais 
emergentes, com sedes na América Latina, estão seguindo uma tendência que inclui empresas 
sediadas na Índia, China, Rússia ou África do Sul, para mencionar apenas as maiores. É irônico 
ver uma empresa como a Tata, emergindo a partir da Índia, comprar as jóias do antigo 
império, adquirindo, uma após outra, Corus, Jaguar e Rolls Royce. A periferia está penetrando 
de forma maciça no centro. Isso tudo não significa que a América Latina esteja imune a um 
golpe oriundo da retração econômica dos EUA. O México está claramente na linha de fogo: a 
expansão do seu PIB está extremamente correlacionada com a atividade industrial dos EUA e 
praticamente 85% das suas exportações vão para os EUA, na comparação com a média de 
40% da América Latina. As exportações para os EUA responderam por 27% do PIB em 2007, 
na comparação com menos de 35% do PIB para o Brasil (8% para a China, 4% para a Índia e 
1% para a Rússia). Outros países da América Central com exportação voltada para os EUA 
estão igualmente expostos.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se a China resistir, as commodities poderão ser flexíveis, assegurando que a América 
Latina não seja sugada para dentro do buraco 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As remessas de dinheiro dos imigrantes, que representaram US$ 24 bilhões no ano passado, 
já estão desacelerando (menos 6% em janeiro deste ano). Outro canal de transmissão de 
choque é o setor bancário: 85% dos ativos bancários pertencem a estrangeiros (e, entre eles, 
o Citibank, sob forte pressão no seu país), ante menos de 30%, por exemplo, no caso do 
Brasil. Apesar disso, o México continua, sob um aspecto macroeconômico, em muito melhor 



forma em relação a uma década atrás, para atravessar a tormenta dos EUA. A conta corrente 
e a conta fiscal estão mais sólidas, o endividamento está baixo, a inflação está contida e as 
elevadas receitas do petróleo impulsionaram o nível de investimento em impressionantes 50% 
em 2007.   
 
Para os demais países latino-americanos, a situação é ligeiramente diferente. As âncoras fiscal 
e monetária também são mais robustas, como no México, mas, acima de tudo, os EUA já não 
são a única locomotiva de crescimento exógeno. Pela primeira vez, a América Latina está se 
beneficiando, não de uma ou duas locomotivas de crescimento exógenas, mas de três. Até a 
década de 1980, a maioria do crescimento exógeno vinha do comércio exterior dos EUA, 
seguido na década de 1990 pelos maciços ingressos diretos estrangeiros vindos da Europa. Na 
década de 2000, como foi enfatizado no recentemente divulgado Panorama Econômico Latino 
Americano da OCDE, o evento importante foi o aparecimento de um terceiro pilar exógeno de 
crescimento: a Ásia.   
 
A pergunta de um trilhão de dólares para 2008 e além não é mais, portanto, o que acontecerá 
com os EUA, mas o que acontecerá com a China. Se a China resistir à pressão dos EUA, os 
mercados de commodities poderão ser flexíveis o bastante para assegurar que os países da 
América Latina não sejam sugados para dentro do buraco. Praticamente uma década atrás, 
qualquer insinuação de que a América Latina se desprenderia do campo gravitacional dos 
Estados Unidos teria sido ridicularizada. Pela primeira vez, uma desaceleração acentuada no 
Extremo Oriente da Ásia (China) terá sido uma fonte maior de preocupação do que o estouro 
de uma bolha dos EUA.   
 
O reequilíbrio da riqueza das nações significa que a tendência emergente são as crescentes 
vinculações Sul-Sul, com as periferias se tornando gradativamente centros da economia 
mundial. Os números confirmam isto: em 2007, pela primeira vez, as exportações dos 
mercados emergentes para a China ultrapassaram as exportações destinadas aos EUA (15% 
do total). Em 2006, por outro lado, a China ficou mais exposta às economias emergentes do 
que aos países ricos do G7: no começo da década de 2000, as exportações aos países do G7 
alcançaram quase 50% do total. Desde então, elas vêm decrescendo rumo aos 40%, enquanto 
as exportações aos mercados emergentes têm crescido. Metade das exportações chinesas está 
indo agora para países emergentes. Na América Latina, o Chile já está exportando 36% da sua 
produção total para a Ásia, mais do que a qualquer outra região do mundo, sendo que apenas 
a China já responde por impressionantes 15% das exportações totais.   
 
A América Latina, a exemplo de outros mercados emergentes, provavelmente não conseguirá 
evitar as nuvens de tempestade vindas do Norte. A sua realidade, contudo, é 
incomparavelmente distinta da existente uma década atrás. Está em curso uma 
descentralização de grande vulto no mundo e, para a América Latina, isso significa que a 
equação não está mais restrita aos EUA, mas que agora inclui também a China. Os antigos 
paradigmas, através dos quais estamos acostumados a entender a América Latina - aos quais 
pertencem as teorias do descolamento - precisam ser profundamente revistos. Estamos 
justamente entrando num bravo mundo novo, que cada vez mais aparenta ser asiático, russo 
e também latino-americano.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Opinião, p. A13. 


