
opers conclui que um novo cenário econômico e político mun-
dial irá vigir em meados desse século, com mudanças profun-
das no peso relativo das nações e mesmo dos continentes. 

Projeta-se que em 2050 as sete grandes economias emergen-
tes - China, índia, Brasil, Rússia, México, Indonésia e Turquia 
- terão, em conjunto, um PIB (Produto Interno Bruto) duas 
vezes superior ao somatório das maiores economias mundiais 
que hoje formam o chamado "Grupo dos 7" - EUA, Japão, 
Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Itália. 

Nas quatro décadas cobertas pelo estudo, e se confirma-
das suas premissas, além da nova liderança que a China 
passará a ostentar, chama também a atenção a intensida-
de do crescimento esperado para a índia, cujo PIB poderá 
superar até mesmo o dos EUA, quando considerado o cri-
tério de cálculo que leva em conta a capacidade interna de 
compra da riqueza gerada e não apenas o total da riqueza 
absoluta medida pela taxa de câmbio de mercado. 

E os chineses não precisarão esperar esses 40 longos 
anos cobertos pelo estudo para assumirem o podium eco-
nômico mundial. Deverão conquistá-lo antes de 2020, 
considerando a capacidade aquisitiva da riqueza ou, no 
mais tardar em 2032, se considerada a taxa cambial de 
mercado projetada para cada um dos anos analisados. 

O Brasil deverá galgar degraus importantes no ranking 
das maiores economias, podendo chegar, no meio do presen-
te século, com um PIB próximo de US$ 10 trilhões, superan-
do grandes potências atuais como Japão, Alemanha, Reino 
Unido, França e Itália. Porém verá aumentar exponencial-
mente a diferença que o separa de competidores até então 
relativamente próximos, como os chineses e os indianos. 

Não obstante projeções tão otimistas quanto ao tama-
nho futuro de suas economias, China, índia e Brasil não 
conseguirão, nesse espaço de quatro décadas, zerar a abis-
sal diferença de suas rendas per capita quando compara-
das às do mundo desenvolvido. Mesmo se aplicadas políti-
cas de Estado consistentes de distribuição de renda, ainda 



assim esse vergonhoso hiato será apenas parcialmente ate-
nuado. Ao final desse período, o PIB per capita da China 
deverá atingir somente cerca de metade do atual PIB per 
capita americano e o do Brasil deverá apenas se igualar ao 
atual padrão já desf ru tado pelos alemães. 

Desde que Richard Nixon, em 1972, tornou-se o primeiro 
presidente americano a visitar a China, então sob o comando de 
Mao Tse-tung, a dinâmica de poder de ambas as nações mudou 
de forma radical. Os EUA viram ruir o império soviético no 
final dos anos 80 e em conseqüência do fim da guerra fria as-
sumiram a liderança inconteste do planeta. Já a China pós Mao 
e sob as reformas de Deng Xiaoping, alicerçou as bases dessa 
nação potência que hoje a todos assombra e que se constitui na 
primeira efetiva ameaça ao domínio unipolar americano, ins-
taurado desde o início da última década do século passado, 

Com mais de um bilhão de habitantes, mão de obra abun-
dante e barata, sistema educacional abrangente e do mais alto 
nível, ferrenha disciplina imposta pelo regime fechado e com 
reservas cambiais aproximando-se da inimaginável cifra de 3 
trilhões de dólares, a China tornou-se potência não só econô-
mica. A ordem política mundial, dela já não pode prescindir. 

Os chineses querem mais. Aceleram o processo de interna-
cionalização e de ampla conversibilidade da sua moeda, de-
safiando o absolutismo prevalente do dólar. Esperam trans-
formar Xangai, em uma década, no maior centro financeiro 
mundial, desbancando Nova York e Londres. Ampliam suas 
fronteiras de poder em todas as direções, adquirindo mundo 
afora terras produtivas e indústrias estratégicas. 

A Ásia, China à frente, caminha assim para assumir, em 
meados desse século, um papel proeminente de liderança em 
um mundo que se prevê não mais unipolar. 

Esse novo mapa de poder econômico e político deverá afe-
tar profundamente o valor relativo dos ativos de qualquer 
espécie, bem como as práticas de alocação e de rebalancea-
mento de portfolios. Tornará muito mais complexo o já de-
safiante mundo financeiro e de investimentos. 
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