
OR VOLTA DE 2015, os paí-
ses em desenvolvimento 
deverão produzir mais da 
metade dos bens e servi-
ços do mundo. Vão supe-
rar, pela primeira vez, as 
nações desenvolvidas. Do 

ponto de vista de seu impacto, a notícia tal-
vez seja a mais relevante do livro O Dia De-
pois de Amanhã, um compêndio de artigos 
escritos por mais de 40 economistas do de-
senvolvimento a convite do Banco Mun-
dial. Contudo, o grande mérito da publica-
ção, coeditada pelo brasileiro Otaviano Ca-
nuto, vice-presidente de Redução de Po-
breza e Gerenciamento Econômico da ins-
tituição, não está nos dados que apresenta, 
mas no convite que faz: uma reflexão sobre 
a nova ordem econômica global. 

Canuto, ex-secretário de Assuntos In-
ternacionais do Ministério da Fazen-
da durante o primeiro mandato do pre-
sidente Lula, é o autor de uma das teses 
mais interessantes de todo o trabalho. Se-
gundo ele, as conseqüências da crise de 
2008 e 2009 em todo o mundo derruba-
ram a presunção (bastante ventilada nos 
meios econômicos entre 2007 e os pri-
meiros trimestres de 2008) de que os pa-
íses em desenvolvimento haviam se des-
colado dos ciclos econômicos dos Estados 
Unidos e da Europa. Para muitos, os mer-
cados de países como China, índia e Bra-
sil não mais seriam afetados pelas turbu-
lências no mundo desenvolvido. O estou-
ro da bolha imobiliária americana mos-
trou o quanto estavam equivocados. 

Por outro lado, o economista pondera 
que a rápida recuperação em 2010 oferece 
uma clara demonstração de que os emer-
gentes de fato tomaram outro caminho 

quando o assunto é o crescimento de lon-
go prazo. "Em meados dos anos 1990, as 
nações em desenvolvimento começaram 
a crescer com as próprias pernas, e muito 
mais rapidamente", sustenta. Neste ano, as 
economias em desenvolvimento respon-
derão por quase metade do crescimento 
econômico mundial. O grupo deve avan-
çar 6,1% em 2010,5,9% em 2011, e 6,1% em 
2012. Já os países de alta renda devem re-
gistrar uma expansão bem mais modesta: 
de 2,3%, 2,4% e 2,6%, respectivamente. 

0 estudo do Banco Mundial tenta res-
ponder como os emergentes podem 
manter o fôlego enquanto os mais ricos, 
com os quais ainda mantêm relações de 
dependência, perigam amargar um de-
sempenho anêmico por anos a fio. Para 
os economistas da entidade, a conclusão 
é que os países em desenvolvimento pos-

suem cada vez mais fontes "autônomas" 
de crescimento. "Enquanto o mundo rico 
coloca a casa em ordem, e a macroecono-
mia e a finança caminham para um novo 
consenso, os países em desenvolvimento 
vão se tornar uma (talvez, "a") locomoti-
va do crescimento mundial", anotam. 

A questão fiscal é o ponto de partida. O 
estudo observa que as nações em desenvol-
vimento saíram da crise em boa forma e 
com espaço para aumentar seu nível de en-
dividamento, tanto no setor público quanto 
no privado. Isso significa que não deverá fal-
tar dinheiro para que governos e empresá-
rios de nações como Brasil ou China finan-
ciem os grandes projetos de infraestrutura 
e a instalação de novas fábricas. Com os in-
vestimentos, virão os empregos e o cresci-
mento da renda do trabalho. A expansão 
das classes médias, concluem os econo-
mistas, deverá garantir um "crescimento 



persistente da demanda doméstica" no 
mundo em desenvolvimento. 

Talvez a principal fonte autônoma de 
crescimento, aponta o estudo, seja a pró-
pria integração entre os países em desen-
volvimento. Desde 1990, o comércio de 
bens e serviços entre os mercados emer-
gentes cresce duas vezes mais rápido do 
que a média global. A expectativa é de 
que a crise mundial reforce essa tendên-
cia, uma vez que Estados Unidos, Euro-
pa e Japão se veem obrigados a poupar 
mais e consumir menos. "Os mercados 
emergentes mais avançados vão respon-
der por uma maior fatia da demanda jun-
to aos países de menor renda", sustenta o 
Banco Mundial. Diante desse cenário, os 
países do eixo Sul-Sul devem fechar cada 
vez mais acordos entre si, colocando em 
segundo plano a busca de acordos com as 
grandes potências. O Brasil é um exem-
plo claro: atualmente, o País tem na Chi-
na seu principal importador e investidor. 

A integração entre os emergentes não 
deve se limitar à esfera comercial. Segun-
do os economistas do Banco Mundial, a 
inserção dos países menos avançados em 
redes de produção e a adaptação de tec-
nologias ao uso das novas classes médias 
devem abrir espaço para que incorporem 
conhecimentos e registrem ganhos ex-
pressivos de produtividade nos próximos 
anos. "Como um motor de crescimento, 
o potencial de aprendizagem tecnológica 
(dos países em desenvolvimento) é enorme 
- e ainda pouco explorado." 

O crescimento dos emergentes também 
deverá ser sustentado pela escalada dos 
preços das matérias-primas, que deverão 
se manter em níveis elevados ao menos até 
2015 - quando os investimentos na produ-
ção deverão finalmente começar a respon-
der ao crescimento da demanda, e o ritmo 
de expansão da classe média no mundo 
em desenvolvimento deverá perder fôlego. 
Embora tenham visto sua dependência em 
relação às commodities cair nas últimas 
décadas - é o caso do Brasil -, as exporta-
ções de matérias-primas ainda têm uma 
posição preponderante nas exportações e 
na geração de receitas para as economias 
emergentes. "Nos próximos cinco anos, os 
preços das commodities serão a variável 
externa mais importante para os países em 
desenvolvimento, talvez mais do que as ta-
xas de juros", afirma o Banco Mundial. Co-
mo os governos vão administrar esses re-
cursos é uma questão em aberto. 

O mundo ancorado no crescimento dos 
países em desenvolvimento é menos po-
bre, como mostram os indicadores inter-
nacionais. Nas últimas três décadas, a pro-
porção de pessoas vivendo com até 1,25 dó-
lar por dia caiu da metade para menos de 
um quarto da população mundial. Contu-
do, as diferenças entre as regiões ainda é 
expressiva. Se na China 400 milhões dei-
xaram a pobreza, mais da metade da África 
Subsaariana ainda encontra-se nesse pata-
mar. "A desigualdade permanece exagera-
da e divergente. Diminui gradualmente em 
países como o Brasil, e cresce rapidamente 
na China", mostra o Banco Mundial. 

O estudo chama a atenção não apenas 
pelo papel que atribui aos países em de-
senvolvimento, mas ao assumir que sua 
ascensão implica necessidade de um no-
vo consenso no que diz respeito ao pen-
samento econômico. O Consenso de 



Washington, amplamente recomendado 
(para muitos, imposto) aos emergentes 
nas últimas décadas, está definitivamen-
te em xeque. "A crise financeira chacoa-
lhou o chão que sustentava a sabedoria 
convencional, tida como verdadeira por 
décadas", escrevem os economistas. 

O Banco Mundial agora admite, por 
exemplo, que um pouco de inflação (até 5% 
ao ano) possa ser desejável para países co-
mo o Brasil. Com metas mais tolerantes, o 
Banco Central teria espaço para reduzir os 
juros durante períodos de recessão. O câm-
bio flutuante também deixa de ser uma 
doutrina inquestionável, "uma vez que re-
gimes controlados mostraram-se melho-
res para controlar a inflação e reduzir flu-
tuações repentinas e desnecessárias". E até 
o controle sobre a entrada e saída de capi-
tais, antes uma heresia, agora se apresenta 
como uma ferramenta aceitável. Do mes-
mo modo, os economistas admitem que a 
falta de regulação para o setor financeiro 
"provou ser mais crítica para o crescimen-
to real do que imaginávamos". "Atualmen-
te, há um amplo consenso de que a regula-
ção inadequada das finanças foi a principal 
causa (embora não a única) da crise global." 

"0 Fundo Monetário Internacional já 
tinha feito mea culpa, e agora, o Banco 
Mundial. As crises têm esse feito positi-
vo sobre o pensamento econômico. Tal-
vez agora o Brasil possa seguir as reco-
mendações destas instituições", afirma 
Daniela Magalhães Prates, professora do 
Centro de Estudos de Conjuntura e Polí-
tica Econômica da Unicamp. A pesquisa-
dora afirma que o crescimento dos países 
em desenvolvimento é um fato de "extre-
ma relevância", mas observa ser cada vez 

maior a distância entre os países em de-
senvolvimento que se inseriram no pro-
cesso de globalização e os que continuam 
à margem. "Os economistas heterodoxos, 
que tiveram seu pensamento influencia-
do pela Cepal, terão de repensar o signi-
ficado das relações entre centro e perife-
ria da economia mundial." 

Daniela Prates pondera que o maior 
peso econômico dos emergentes ainda 
está longe de significar uma mudança ex-
pressiva do ponto de vista do poder inter-
nacional. "Os países hegemônicos sempre 
foram aqueles que detinham a moeda pre-
dominante e o poder das armas. Os Esta-
dos Unidos ainda possuem as duas coisas 
e devem manter essa posição ainda por 
muitos anos. Talvez haja uma dissociação 
desses elementos ou eixos de poder: moe-
da, armas e poder econômico." Além dis-
so, os americanos possuem a hegemonia 
das finanças em uma economia na qual o 
capital financeiro detém uma posição pri-
vilegiada. "Quando a crise se tornou sistê-
mica, todos os investidores fugiram para 
os Estados Unidos, o que apenas mostra 
como ainda são dominantes." 

A acadêmica diz ainda que a tese de des-
colamento das economias precisa ser re-
lativizada, dado o atual nível de integra-
ção financeira e produtiva entre os países. 
"Ainda há muitos canais de interação. Es-
sa integração vai se manter, a menos que 
tenhamos uma reversão no processo de 
globalização, o que não deve acontecer." 
Segundo a pesquisadora, a forte valoriza-
ção do real em relação ao dólar mostra o 
quanto o Brasil, por exemplo, ainda está 
vulnerável aos acontecimentos nos gran-
des centros financeiros. "Temos um dé-
ficit crescente nas contas externas e que 
tem sido financiado por fluxos de capital 
de curto prazo, que vem preponderante-
mente dos grandes centros. Hoje cresce-
mos porque há uma enorme liquidez in-
ternacional, e o Brasil oferece as maiores 
taxas de juro. Mas esse cenário pode mu-
dar. Já vimos esse filme antes." 
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