
R E C E N T E CRISE glo
bal evidenciou uma 
mudança no balan
ço do poder econômi
co e político em favor 
de nações em desen
volvimento. Respon

sáveis pela maior porção do crescimen
to mundial nos últimos anos, esses paí
ses obtêm cada vez mais influência inter
nacional e investem até mesmo em ou
tros emergentes. Um cenário que pode
ria ser mais proveitoso caso trabalhas
sem unidos. "Ainda parece não haver es
forço em coordenar suas posições", diz o 
economista indiano Deepak Nayyar. O 
ex-professor de Economia da conceitua
da Universidade de Oxford e docente da 
New School for Social Research, em No
va York, esteve no Brasil em agosto para 
um congresso do Centro Celso Furtado, 
no Rio de Janeiro. Segundo o especialis
ta em economias emergentes, as potên
cias em desenvolvimento estão em posi
ção favorável para usar sua influência na 
reforma de instituições como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Ban
co Mundial em favor dos mais fracos. "A 
questão é se vão querer fazer isso." 

CartaCapital: Na atual crise, os países 
emergentes têm reagido melhor que as 
economias centrais, com destaque pa
ra os BRICS. O senhor acredita que vão 
alcançar os poderes que demandam no 
FMI e no Banco Mundial? 
Deepak Nayyar: Há um princípio de mu

dança no balanço do poder econômico e 
político mundial. Os países industriali
zados ainda possuem maior peso no PIB 
global e proporção de mercado, mas a 
participação dos emergentes nesses pon
tos aumentou 32% em 2010. Há alterações 
significativas não apenas na proporção do 
PIB mundial que cabe aos emergentes, 
mas em seus investimentos e finanças in
ternacionais, assim como no comércio. 
Em 2010, as nações em desenvolvimento 
responderam por cerca de 40% do comér
cio e das exportações mundiais. Houve 
aumento de sua produção industrial em 
nível global, que passou de menos de 10% 
nos anos 1950 para cerca de 40%. O pro
cesso concentra-se, porém, em por vol
ta de 12 países, como México, Argentina, 
Brasil e África do Sul. Na Ásia, essa mu
dança no balanço de poder é mais signifi
cativa sob a liderança da China e da Índia, 
mas com diversos países em boas condi
ções, como Cingapura e Turquia. A con
centração significa que emergentes como 
Brasil e China são particularmente im
portantes por seu potencial de influência. 

CC: No que isso resultará? 
DN: As instituições financeiras globais, 
como o FMI e o Banco Mundial, tinham 
os países ricos como acionistas e os de
mais como tomadores de empréstimos. 
Agora, os emergentes ajudam a recapita-
lizar essas entidades com contribuições 
elevadas de China, Rússia, Brasil e Índia. 
Os emergentes podem exercitar seu po
der, mas parece não haver um esforço pa-
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ra coordená-los nessas instituições, o que 
lhes daria uma posição melhor. Esses paí
ses sempre se queixaram das duras condi
ções impostas a eles pelo FMI e pelo Ban
co Mundial, mas ainda é uma incógnita 
se usarão sua atual influência econômi
ca e política para mudar as regras do jogo 
em favor dos mais fracos. Até o momen
to, não há evidências. Há, porém, a ideia 
do Banco do Sul. Os países agora possuem 
muito dinheiro e poderiam criar a entida
de para financiar projetos na América La
tina e na Ásia. Isso poderia de fato ajudar 
a reformular o FMI e o Banco Mundial, 
pois os emergentes estabeleceriam suas 
próprias entidades de desenvolvimento, 
criando competição e destinando recur
sos a países menos favorecidos. 

CC: O senhor menciona que se os emer
gentes trabalhassem juntos teriam me

lhores resultados. Por que o trabalho 
conjunto não existe? 
DN: Os países podem ainda não ter per
cebido sua importância ou seus rela
cionamentos não estão baseados em 
solidariedade. Se pensarmos em Chi
na e Índia, eles trabalham em dire
ções distintas. Brasil e Índia, por ou
tro lado, têm sido aliados no desenvol
vimento de combustíveis. Mas, mesmo 
com exemplos de trabalho em parce
ria, seria necessária estabilidade para 
agir juntos e uma capacidade de coor
denar suas posições. E isso ainda não 
ocorre talvez pela ausência de meca
nismos institucionais. Na Organiza
ção Mundial do Comércio, Brasil e Ín
dia lideraram o processo entre as na
ções em desenvolvimento. Não há ra
zões para que não façam o mesmo no 
FMI e no Banco Mundial. 

CC: Dados recentes da OCDE mostram 
que Rússia, China e índia ainda sentem 
os efeitos da crise, enquanto o Brasil tem 
leve aceleração. Isso indica que o Brasil li
da melhor com a crise? 
DN: As economias da China, da índia e do 
Brasil recuperaram-se de forma mais rá
pida. Houve impactos, mas menores que 
em outros emergentes e países industriali
zados. Entretanto, não estão imunes à cri
se e, conforme a recessão persiste, o cres
cimento desses países começa a desacele
rar. A resposta para essa situação depende 
da capacidade de China, Índia e Brasil de 
crescerem por conta própria enquanto os 
Estados Unidos enfrentam problemas. Es
ses países ainda podem fazer muito mais 
incluindo seu povo no processo de cresci
mento, porque há muitas pessoas desliga
das da economia global nessas regiões. 

CC: O senhor acredita que a economia chi
nesa está próxima de atingir seu ápice? 
DN: O crescimento da China vai dimi
nuir, assim como sua competitividade 
industrial. O país não pode mais depen
der das exportações como maior forma 
de crescimento porque a economia glo
bal está em queda. Por isso precisa au
mentar o consumo e diminuir a exporta
ção. Mas, nos últimos 20 anos, a dispari
dade social chinesa aumentou e os salá
rios foram desfavorecidos em troca de lu
cros. Logo, a única forma de aumentar o 
consumo é redistribuir renda. Caso isso 
ocorra, o país terá condições de aumen
tar o consumo, diminuir as exportações 
e ganhar uma força de crescimento inde
pendente de elementos externos com um 
mercado de 1,3 bilhão de indivíduos. 

CC: Brasil, China e índia têm investido 
muito na Africa. Como o senhor analisa 
esse interesse? 
DN: A presença desses países na África é boa 
para o continente, pois aumenta seu poder 
de barganha com as nações ocidentais. Cria 
mercados alternativos e disponibiliza no
vas tecnologias. Entretanto, o quanto essa 
relação ajudará a África a se desenvolver 
dependerá de como os líderes daquele con
tinente atuem. Brasil, China e índia não es
tão no negócio da caridade, mas do lucro. A 
Africa deve usar a presença desses países 
como uma opção ao Ocidente para buscar 
seu próprio desenvolvimento, mas, se esses 
emergentes simplesmente substituírem 
Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, 
nada mudará para os africanos. A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2012, São Paulo,  n. 15, p. 60-61, out./ nov. 2012. 




