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O motor do
Golfo Pérsico
Apoiado na maior reserva de gás natural do mundo, o Catar tenta
aproveitar a crise de Dubai para tomar o posto de maior centro financeiro
da região e ponte de investimentos entre o Oriente e o Ocidente
FELIPE CARNEIRO

cidade de Dubai foi descrita
incansavelmente por seus turis-
tas como uma ilha de fantasia
no meio do deserto. Claro, eles

estavam falando dos resorts em ilhas
artificiais, dos arranha-céus de luxo, dos
shoppings refinados. Mas fantasia mes-
mo provou ser a base da economia da
cidade, que no fim de 2009 desabou so-
bre seu próprio peso. O assombroso
crescimento do setor imobiliário local
— ficou famosa a estatística de que um
terço dos guindastes do mundo estava
operando no emirado — se revelaria
uma bolha especulativa, e o xeque Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum sur-
preenderia o mundo ao anunciar, em
novembro de 2009, que suspenderia por
seis meses o pagamento de uma dívida
de 59 bilhões de dólares da construtora
estatal Dubai World. Essa notícia caiu
como uma bomba nos mercados ao re-
dor do mundo e a confiança na saúde
financeira do emirado se evaporou. A
derrocada da cidade abriu caminho para
que outras metrópoles da região se can-
didatassem ao posto de maior centro
financeiro do golfo. E, apesar da pouca
experiência, com uma bolsa de valores
que conta com apenas cinco anos de
idade, a capital do Catar, Doha, toma a
dianteira na disputa pelo trono dos ban-
cos e bolsas no Oriente Médio.

Diferentemente de Dubai, a econo-



mia do Catar é sólida, construída sobre
uma das maiores reservas de gás natural
do mundo. Impulsionado pelos investi-
mentos em indústrias de liquefação do
gás para exportação, que prometem
transformar o país no maior vendedor
da commodity do mundo em 2020 (ho-
je é o terceiro, atrás da Rússia e do Ca-
nadá), o país é o que cresce mais rapi-
damente no mundo, segundo o FMI. O
PIB dobrou de 1995 para 2000, dobrou
novamente entre 2000 e 2005 e esse
fenómeno ocorreu, mais uma vez, nos
último cinco anos. Para não cair na ar-
madilha que torna a maior parte dos
países produtores de gás e petróleo re-
fém desses produtos, o xeque Hamad

bin Khalifa Al Thani, primeiro-ministro
do Catar, separou um orçamento de 140
bilhões de dólares para diversificar a
economia local, fomentando o turismo
e a indústria manufatureira. Criou tam-
bém, em 1995, a Qatar Foundation com
o objetivo de atrair universidades de
ponta para o país. "O tempo mostrou
que a maioria dos estudantes era estran-
geira por falta de qualidade nas escolas
de ensino básico'", diz Kurian Kuriako-
se, sócio da consultoria Morison Me-
non, com sede em Dubai. O xeque já
percebeu o erro c. agora, investe no sis-
tema escolar para não precisar importar
tanta mão de obra estrangeira—apenas
20% da forca de trabalho é nativa.

A verdadeira Dubai
Graças a suas abundantes reservas
de gás natural e aos investimentos em
tecnologia, o Catar foi a economia do
Golfo Pérsico que melhor resistiu à crise
(evolução do PIB)

A outra parte do dinheiro vai para o
desenvolvimento do centro financeiro
de Doha. Fundado em 2005 com uma
campanha publicitária maciça na Euro-
pa, nos Estados Unidos e nos países
mais importantes da Ásia, em cinco
anos o QFC (Centro Financeiro do Ca-
tar, na sigla em inglês) já atraiu 126
corporações estrangeiras. Ainda não
chega perto das 300 que optaram por
Dubai, mas suas perspectivas são mais
interessantes. Enquanto Dubai via sua
bolha imobiliária estourar e o índice da
bolsa local cair 60% de outubro a de-
zembro do ano passado, a bolsa de Do-
ha (Qatar Exchange) subiu 4% no pe-
ríodo. Mais importante que isso, deu um
salto de qualidade ao fechar um acordo
com a Nyse Euronext — controladora
da bolsa de Nova York, entre outras. Em
troca de 20% de suas ações, a QE rece-
beu um investimento pesado na moder-
nização de seus sistemas, com a adoção
dos mesmos programas usados em No-
va York. além de obter maior credibili-
dade no mercado internacional. "Não
bastasse modernizar seu sistema a um
custo relativamente baixo, a bolsa vai
ganhar muito com a expertise dos fun-
cionários da Nyse Euronext que traba-
lharão lá e ainda terá uma exposição
muito maior em outros mercados", diz
Ghanem Nuseibeh. analista sénior da
região do golfo na consultoria inglesa
Cornerstone Global Associates.

Tudo indica que Dubai está em uma
linha descendente e que não vai demorar
para que Doha ultrapasse o emirado en-
tre os centros financeiros do golfo. Mas
há mais gente nessa briga. O Bahrein é
um dos candidatos para assumir o topo
do ranking. embora ainda se recuse a
realizar suas operações em inglês. O
emirado de Abu Dhabi, governado pelo
xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
tem investido pesadamente em seu cen-
tro financeiro. Nenhum desses exem-
plos, porém, tem conseguido reverter
suas vantagens naturais e estruturais
num ritmo de crescimento económico
do nível do Catar. '"Se não repetir os er-
ros megalomaníacos de Dubai, em pou-
co tempo Doha será não uma ilha de
fantasia, mas um oásis de prosperidade"
afirma o analista Nuseibeh. •
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