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A convergência da crise de subprime e a subseqüente retração do crédito, a incerteza sobre a 
inflação e uma desaceleração nos EUA e Europa - ou até uma desaceleração global em 2009 - 
despertaram um alto grau de incerteza em relação à perspectiva a curto prazo de crescimento 
econômico.  
 
Porém, conforme o recente relatório Global Risk Network, do World Economic Forum, chamado 
de "Global Growth@Risk" (Crescimento Global em Risco), destaca que, os líderes de todas as 
classes sociais e, principalmente, de empresas em crescimento, deveriam estar olhando além 
dos problemas imediatos. O relatório revela ainda que o mundo economicamente pode parecer 
um lugar muito dividido atualmente, já que enquanto algumas economias passam por 
crescimento sem precedentes, outras se arrastar para a depressão. Porém, os tomadores de 
decisões e, principalmente, aqueles que lideram uma nova geração de empresas com 
crescimento rápido, deveriam estar olhando além dos problemas imediatos em busca das 
próximas oportunidades de crescimento.  
 
Por trás dos números do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevendo uma desaceleração no 
crescimento global em 2009, há uma infinidade de diferentes histórias de sucesso. China, 
Índia, Rússia e vários dos países do Golfo irão ainda ter um crescimento considerável em 
2009. Indo além das atuais manchetes negativas, estamos, de fato, testemunhando a entrada 
de uma nova seleção de novos "players" de crescimento rápido como os futuros condutores do 
crescimento global, no país, na empresa e como indivíduos. São esses "Novos Campeões" que 
cada vez mais desempenharão um papel mais amplo na economia mundial e que estão em 
uma forte posição para se beneficiarem de novas oportunidades de crescimento.  
 
Na indústria, apesar da volatilidade nos mercados de ações (de Nova York a Mumbai), os 
setores de eletricidade, alimentação, telecomunicações e de serviços profissionais, todos ainda 
possuem um forte desempenho. Os executivos de muitas dessas indústrias concordam que: a 
perspectiva é mais incerta, mas novos mercados estão se abrindo e há oportunidades a serem 
aproveitadas. Com a atual crise de crédito, o acesso ao capital pode ter se tornado mais difícil 
em certos mercados, mas, mundialmente, não há uma falta de capital. Os estados do Golfo, 
por exemplo, sozinhos, adicionaram US$ 215 bilhões às suas ações de ativos estrangeiros em 
2007, de acordo com o Instituto de Finanças Internacionais. Seus ativos totais, incluindo os 
dos bancos centrais, fundos soberanos, e fortunas pessoais são estimados em US$1,8 trilhão; 
algumas estimativas mencionam que podem chegar até US$ 2,4 trilhões. A questão será: 
quem está pronto para se beneficiar dessa constelação?  
 
Para o futuro, três tendências surgem como influências para o potencial de futuro crescimento 
em nível corporativo, nacional e mundial: primeiro, o surgimento das economias de 
crescimento rápido, com grandes populações e classes médias em ascensão, com a China e a 
Índia; segundo, o aumento da demanda por – e concorrência internacional para – capital, 
energia, mercadorias e habilidades de atender a demanda e sustentar o crescimento; e, 
terceiro, a crescente importância da inovação e tecnologia como fontes de soluções para uma 
faixa de problemas mundiais. O cruzamento dessas tendências irá criar desafios, mas também 
oferecerá oportunidades para os negócios e as sociedades que aceitarem entrar nesta disputa.  
 
Um dos maiores desafios - e oportunidades - neste cruzamento será a sustentabilidade. As 
mudanças demográficas e econômicas que estão ocorrendo nessas economias emergentes 
representam grandes oportunidades de crescimento e, igualmente, colocarão pressão e 
aumentarão a demanda por recursos, principalmente de energia e água, mas também pelo 
capital humano e financeiro. Claramente, essas empresas emergentes, de crescimento rápido, 
as "Novas Campeões", terão que competir por esses recursos de maneira agressiva e em nível 
internacional. Muitas já estão operando em economias ou setores de mercados dinâmicos e 
muitas são de capital privado.  
 
Com freqüência, elas são lideradas por seus fundadores, dando a elas o estímulo que vem com 
seu entusiasmo e foco em crescimento. Para aquelas que buscam o capital, elas podem 



descobrir que a falta de confiança nos grandes mercados de capital significa que os 
investidores privados estão mais abertos a financiar corporações privadas ativas em mercados 
emergentes, com quem eles podem construir um relacionamento de confiança.  
 
Apesar de ainda ser modesta em números, a reversão dessa evasão de talentos intelectuais 
está aumentando, assim como a atividade empreendedora em muitos mercados e setores. As 
duas últimas décadas também viram uma nova classe de empreendedores surgir em países 
onde anteriormente eles teriam de ir ao exterior para desenvolver negócios. Mais de 200 mil 
chineses, dos 800 mil que foram para o exterior entre 1974 e 2004, voltaram para a China nos 
últimos anos. Na Índia, ofertas das empresas nacionais por recém-formados das respectivas 
escolas de TI estão competindo com empresas internacionais que o atraem para o exterior.  
 
Nesse contexto, as empresas que se expandem de ou para alguns dos mercados de 
crescimento mais rápido podem estar em uma posição única, mas precisarão de conhecimento 
dos riscos globais para formar suas estratégias.  
 
Conforme a conclusão do relatório Global Growth@Risk, do World Economic Forum, as 
empresas e as economias que navegam pela incerteza atual já deveriam estar olhando para 
frente e tentando detectar de onde a próxima onda de crescimento virá no futuro. Se as 
empresas podem combinar seus pontos fortes e valiosos conhecimentos de mercado com um 
entendimento das tendências e riscos globais e como eles podem ser atenuados, então elas 
podem começar a se preparar para o futuro, em vez de esperar que ele aconteça.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A13. 


