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As novas locomotivas
do capitalismo

Responsáveis contumazes pelas crises econômicas e finan-
ceiras vivenciadas pelo mundo no século passado, os grandes
países chamados emergentes, localizados principalmente na
Ásia e na América Latina, exibem agora invejável vigor e di-
namismo. São as novas locomotivas que fazem mover a eco-
nomia mundial e os países desenvolvidos em especial, esses
ainda submersos nos escombros deixados pela última grande
crise que sobre eles se abateu.

Os Estados Unidos ainda derrapam, com taxas recordes de de-
semprego, de despejos e de falências, e com o consumo interno,
motor histórico do seu crescimento, em níveis preocupantemente
pífios. Após quase cinco décadas de crescimento contínuo, em
2009 seu PIB (Produto Interno Bruto) involuiu. Some-se a isso,
ainda, os índices decrescentes de popularidade do seu novo presi-
dente, o que lhe dificulta colocar em prática medidas mais incisi-
vas em busca da retomada do crescimento desejado.

A Eurolândia, trôpega, se vê às voltas com seus velhos dilemas
internos - desemprego, custos sociais elevados, câmbio valori-
zado, governança dispersa, entre outros - agora agravados pela
ameaça de insolvência de parte importante de seus países mem-
bros. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha pedem socorro
e desafiam, com seus déficits orçamentários e dívidas públicas
crescentes, as cláusulas pétreas da constituição e da estabilidade
da zona. Fora dela, o Reino Unido padece, também, de males
semelhantes. Alemanha e França, as economias mais dinâmicas
da região, não apresentam ainda sinais consistentes de retoma-
da, capazes de impulsionar o crescimento do todo.

Na América Latina, o recrudescimento do populismo
continua abatendo a capacidade de inovação e de progresso

sustentável da maioria de seus países membros. Argentina,
Venezuela, Equador e Bolívia, em um extremo, regridem no
tempo. No outro, Brasil, Chile, Peru e Colômbia avançam
cada um em sua própria marcha.

O Brasil, o maior país da região, continua postergando refor-
mas imprescindíveis - tributária, trabalhista, previdenciária e
política - o que o impede de caminhar na mesma intensidade
e velocidade de seus pares emergentes. Não obstante, pelo seu
tamanho geográfico, riquezas naturais, capacidade empreen-
dedora, economia estável e amplo mercado consumidor, vem
assumindo importância crescente no cenário mundial.

O México, outro gigante da região, sofre agora dos males
que a vizinhança com os Estados Unidos, epicentro da atual
crise, lhe traz. Vem perdendo importância relativa.

O continente africano, exceto a África do Sul em boa forma,
continua em luta com seus problemas políticos e econômicos
internos e sem conseguir vencer a extrema pobreza de grande
parte de sua população.

Na Oceania, Austrália e Nova Zelândia avançam e aumen-
tam o seu peso no contexto político e econômico mundial.

Nesse quadro geral, acentua-se o brilho da Ásia. No conti-
nente asiático estão localizadas as mais pujantes economias
dos tempos atuais.

Pouco relevante três décadas atrás, a China é hoje uma no-
tável potência económica. Sua esfera de influência, antes cir-
cunscrita aos países fronteiriços, se alastra agora por todos os
quadrantes do globo. Ao seu conturbado passado de privações
e guerras, contrapõe-se hoje um longo período de crescente
prosperidade e ordem. Nesse mundo em transe, ainda com-



Países emergentes fazem mover a economia mundial enquanto os desenvolvidos
ainda estão submersos nos escombro da última grande crise

balido pela severa crise que a todos afetou, a China continua
resoluta na sua acelerada marcha em direção ao topo do poder.
O "Império do Meio" pede passagem.

Os números e feitos chineses impressionam e assustam.
Com uma população de cerca de 1,3 bilhão de pessoas - 20 %

da população mundial - a China detém o mais barato e mane-
jável estoque de mão de obra dentre todas as nações, o que tem
sido, juntamente com a sua moeda depreciada, fator determi-
nante do baixo custo de sua produção manufatureira e da sua
enorme capacidade exportável. O potencial de crescimento
de seu mercado de consumo interno é inesgotável, na medida
em que novas levas de migrantes rurais aportam nas cidades
industriais e se somam ao mercado consumidor. O número de
migrantes rurais em busca de trabalho nas cidades totalizou
149 milhões, em dezembro passado, número superior a popu-
lação da maioria dos países do mundo. Estima-se que outros
300 milhões devam migrar nos próximos anos.

Suas reservas cambiais totalizam 2,4 trilhões de dólares, a
maior do planeta e principal fonte de financiamento dos défi-
cits gémeos americanos. Com essa riqueza e poder em mãos, a
China já começa a praticar uma planejada e agressiva diversi-
ficação de seus investimentos externos, aumentando com isso
o seu poder de influência económica e política. Estima-se que,
em uma década, essas reservas possam atingir a astronómica
quantia de 16 trilhões de dólares.

O país apresenta há décadas taxas de crescimento recor-
rentes de dois dígitos ou próximas, mais do dobro da média
mundial. Mesmo em meio à forte desaceleração global, o seu
PIB cresceu em 2009 à invejável taxa de 8,7% atingindo a cifra

de 4,4 trilhões de dólares. Foram criados em decorrência 9,1
milhões de postos de trabalho nas áreas urbanas e as rendas
cresceram cerca de 10%.

Com essa nova marca atingida pelo seu PIB, a China deverá
em breve desbancar o Japão da segunda posição no ranking de
maiores nações do planeta. E se continuar sua marcha nessa
mesma velocidade poderá também superar o PIB americano
em pouco mais de uma década - caso esse não se recupere -
assumindo de vez a liderança mundial.

Em 2009, a China tornou-se a maior potência exportadora,
superando a industrializada Alemanha, líder até então. Sua
taxa de poupança interna equivalente a 45% do PIB, uma das
maiores de todo o mundo. Foi o país de maior crescimento em
pesquisa científica nos últimos 30 anos.

Outros países do continente - índia, Singapura, Coreia do Sul,
Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, entre outros - também mos-
tram sinais crescentes de força económica e política. O Japão man-
tém o seu peso e poder. Ressalve-se a Rússia, que sofre agora com a
sua enorme dependência do petróleo e do seu preço contido.

A Ásia já é e deverá continuar sendo ao longo deste século
um grande eldorado de oportunidades para empresas, investi-
dores e executivos de todos os matizes. E a China será a maior
estrela dessa gigantesca constelação.

Essa nova potência continental que emerge provocará mu-
danças rápidas e profundas em todos os mercados e, conse-
quentemente, na matriz global de alocação de recursos e de
capitais, o que imporá novos desafios aos investidores e aos
gestores de fortunas. Os portfólios tenderão a ganhar dora-
vante uma coloração mais oriental.
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