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Es p e c i a l

Nova era Estudo da inteligência americana prevê o fim da hegemonia do país, que, porém, continuará central

Ásia vai superar EUA e Europa até 2030
Geoff Dyer
Financial Times, de Washington

A China será a maior economia
do mundo em 2030, mas os EUA
continuarão como “primeiro entre
iguais” no sistema internacional,
de acordo com novo estudo da in-
teligência do governo americano
sobre tendências internacionais.

O informe prevê que a Europa,
o Japão e a Rússia vão continuar
passando por um declínio relati-
vo, e que a Ásia vai eclipsar o res-
to do mundo em termos de po-
der econômico e militar.

Entre outras conclusões, o estu-
do prevê que a onda de terroris-
mo islâmico deverá ter acabado
em 2030; os EUA terão indepen-
dência energética e poderão ser
exportadores importantes de fon-
tes de energia; e avanços nas tec-
nologias de produção poderão re-
duzir a necessidade de terceiriza-
ção. O informe também alerta pa-

ra conflitos futuros na Ásia e
Oriente Médio que poderiam en-
volver um “elemento nuclear”.

“Com a rápida ascensão de ou-
tros países, o ‘momento unipolar’
acabou e a ‘Pax Americana’ – a era
do predomínio americano na polí-
tica internacional que começou
em 1945 – está rapidamente se
d e s f a z e n d o”, sustenta o documen-
to. Em termos de tamanho econô-
mico e gastos tecnológicos e mili-
tares, a Ásia vai superar a América
do Norte e Europa somados em
2030. Os EUA, entretanto, vão
manter seu papel central porque
continuarão como o único país ca-
paz de mobilizar coalizões para
abordar desafios internacionais.

“Nenhuma outra potência tem
capacidade para replicar o papel
dos EUA sob esse cenário”, disse
Christopher Kojm, presidente do
Conselho Nacional de Inteligên-
cia (NIC, na sigla em inglês).

O estudo, chamado “Tendên -

cias Globais 2030”, é publicado
pelo NIC e mostra a visão das 16
agências de inteligência do go-
verno dos EUA sobre como será o
mundo daqui a duas décadas. O
informe é divulgado a cada qua-
tro anos para ajudar no planeja-
mento estratégico de longo pra-
zo de cada novo governo.

A conclusão geral de que a Pax
Americana chegará ao fim con-
trasta profundamente com a re-
tórica das recentes campanhas
para a eleição presidencial, na
qual os dois candidatos sustenta-
ram a ideia de que proeminência
americana continuaria. O NIC,
contudo, é ligeiramente mais oti-
mista sobre o papel futuro dos
EUA do que em seu informe ante-
rior, preparado há quatro anos,
durante o auge da crise financei-
ra, no qual descreveu um sistema
internacional que seria “irreco -
nhecível” em 2025 e “repleto de
riscos”, em consequência do de-

clínio da influência americana.
Embora o novo informe admi-

ta as grandes mudanças em an-
damento no poder relativo pelo
mundo, em especial na Ásia,
também mostra nuances na aná-
lise do provável aumento de po-
der e influência da China, citan-
do o envelhecimento de sua po-
pulação, problemas ambientais,
o crescimento do nacionalismo e
o potencial para manifestações e
de oposições regionais.

“A China é o curinga. Suas ações
podem ser seu pior inimigo”, disse
Mathew Burrows, principal autor
do estudo, referindo-se à diploma-
cia mais agressiva da China na
Ásia. “Isso acabou criando muito
mais apoio para a continuidade do
papel dos EUA na região.”

Ao mesmo tempo, a capacidade
para os EUA formar coalizões de
aliados e mobilizar redes de pes-
soas e de participantes fora da esfe-
ra dos governos lhe trará vanta-

gens, mesmo se perder sua posição
dominante de “poder duro”. O in-
forme, contudo, acrescenta: “Um
EUA dividido terá mais dificulda-
de em modelar seu novo papel”.

O documento argumenta que
os EUA poderiam tornar-se ex-
portadores importantes de fon-
tes de energia, como resultado
do desenvolvimento do gás de
xisto. Caso os Estados Unidos
também consigam explorar de-
pósitos de petróleo de difícil
acesso, isso poderia mudar a di-
nâmica no mercado internacio-
nal de petróleo, levando a uma
perda de poder da Organização
dos Países Exportadores de Pe-
tróleo (Opep) e ao possível “co -
l a p s o” dos preços do petróleo.

Os avanços em novas tecnolo-
gias, como robótica e impressão
em 3D, poderiam ter grande im-
pacto na indústria, segundo o in-
forme, com o aumento da produ-
tividade e diminuição da necessi-

dade de terceirização da produ-
ção. Essas tendências, contudo,
vão continuar a empurrar para
baixo os salários dos trabalhado-
res com capacitação média, nos
países em desenvolvimento.

Burrows considera provável
que o ciclo de terrorismo islâmi-
co tenha “exaurido a si próprio”
em 2030 por falta de apoio popu-
lar nos países muçulmanos.

O documento ainda aponta que
uma tendência importante nos
próximos 20 anos será o cresci-
mento da classe média, que “se tor-
nará o setor econômico e social
mais importante na grande maio-
ria dos países do mundo”. Isso vai
levar a um aumento na “conquista
de poder individual”, incluindo a
melhora na formação educacio-
nal, na assistência médica e na dis-
seminação das tecnologias
de comunicação.

Leia o estudo no site www.dni.gov

Estudantes asiáticos
superam americanos e
europeus em avaliação
Agências internacionais

Países do Leste Asiático domina-
ram os primeiros lugares de um
teste internacional de matemática
e ciências com alunos do ensino
fundamental. Administrado pela
Associação Internacional para a
Avaliação do Avanço Educacional
(IEA), o teste Tendências no Estudo
de Matemática e Ciências (TIMSS)
foi feito em 2011 com mais de 600
mil estudantes de 63 países — o
Brasil não participou. Os resulta-
dos foram divulgados ontem.

Nos testes de ciências e mate-
mática para estudantes das
quarta e oitava séries, Coreia do
Sul, Cingapura, Hong Kong,
Taiwan e Japão se destacaram,
ocupando os primeiros lugares.

Apesar de os estudantes ameri-
canos terem melhorado em alguns
pontos, os de outros países, espe-
cialmente asiáticos, tiveram um
progresso ainda mais rápido. “O

avanço dramaticamente superior
dos países asiáticos é impressio-
n a n t e”, afirmou Ina Mullis, profes-
sora de educação da Boston Colle-
ge, faculdade dos EUA responsável
pela aplicação do teste. “Alcançá-
los será muito duro e provavel-
mente não acontecerá tão cedo.”

O secretário da Educação dos
EUA, Arne Duncan, disse ser ina-
ceitável a estagnação verificada
nos alunos da oitava série. “Se nós,
como nação, não mudarmos esse
quadro, veremos em pouco tempo
outras nações nos superando nu-
ma economia global e baseada no
c o n h e c i m e n t o”, disse Duncan.

O desempenho fraco de estu-
dantes dos Estados Unidos em tes-
tes internacionais foi uma das ra-
zões para a promulgação da lei
“No Children Left Behind” (nenhu -
ma criança deixada para trás), em
2001, que determinou a realização
de exames periódicos para a ava-
liação do nível dos alunos.

China já é o maior parceiro comercial mundial
Associated Press

Em apenas cinco anos, a China
ultrapassou os EUA em parcerias
comerciais com grande parte do
mundo, inclusive com aliados dos
EUA, como Coreia do Sul e Austrá-
lia, segundo análise da Associated
Press de dados de comércio. Ainda
recentemente, em 2006, os EUA
eram o maior parceiro comercial
para 127 países, contra apenas 70
no caso da China. No ano passado
os dois países tinham claramente
invertido suas posições: 124 países
para a China, 76 para os EUA.

Na mais abrupta mudança des-
se tipo no mundo desde a Segunda
Guerra, a tendência está mudando
a maneira como as pessoas vivem e
fazem negócios — da África ao Ari-
zona — onde veem-se agricultores
plantando mais soja para vender à
China e estudantes se matriculan-
do em cursos de mandarim.

Essas evidências revelam a rapi-
dez com que a China ascendeu e
desafia o status americano de par-
ceiro comercial predominante no
mundo, que remonta há um sécu-
lo, mudança que vai gradualmente
traduzindo-se em influência polí-

tica. Os dados compilados revelam
nitidamente como tem sido gene-
ralizado o impacto da China, que
se dissemina da vizinha Ásia à Áfri-
ca e agora emerge na América Lati-
na, tradicional quintal americano.

Os EUA continuam sendo o
maior importador do mundo,
mas a China está ganhando ter-
reno. Foi um mercado maior que
os EUA para 77 países em 2011,
bem mais do que os 20 em 2000.

A AP usou dados do Fundo Mo-
netário Internacional para medir a
importância do comércio com a
China para cerca de 180 países e
monitora sua evolução ao longo
do tempo. A análise divide o valor
do comércio de um país com a Chi-
na pelo seu Produto Interno Bruto.

A história que emerge é a de um
alucinante crescimento chinês, e
não um declínio dos EUA. O co-
mércio com a China, , em 2002, foi,
em média, equivalente a 3% do PIB
dos países, em comparação com
8,7% com os EUA. Mas a China eli-
minou o atraso e saltou à frente em
2008. No ano passado, o comércio
médio com a China foi equivalente
a 12,4% do PIB para outros países,
maior do que com os EUA em qual-

quer período nos últimos 30 anos.
Claro que nem todo comércio é

igual. No comércio com a China
predominam bens mais simples,
ao passo que os EUA competem na
faixa superior do mercado.

Além disso, apesar de as empre-
sas chinesas investirem no exterior
e empregarem milhares de traba-
lhadores estrangeiros, elas estão
atrasadas em relação à indústria
americana na construção de alian-
ças mundiais e em inovação, que
continuam sendo recompensadas
no mercado. A vantagem competi-
tiva chinesa ainda se baseia em
baixos custos de mão de obra e de
outros fatores de produção, ao
passo que os EUA são o centro de
inovação mundial nos setores au-
tomobilístico, aeroespacial, de
computadores, medicamentos,
munições, finanças e de produtos
farmacêuticos. Os chineses ainda
não conseguiram montar um car-
ro que atenda as normas de emis-
sões americanas ou europeias.

E o comércio americano ainda é
maior, no geral, mas apenas mar-
ginalmente maior. Se a tendência
continuar, a China ultrapassará os
EUA neste ano, um feito notável

para um país que era tão pobre 30
anos atrás que o cidadão típico
nunca tinha falado ao telefone.

O próximo passo na evolução
comercial da China é ir além da ex-
portação de TVs e móveis para jar-
dins, partindo para a venda de ser-
viços e investimentos no exterior.

A tendência de investimentos
começou com empresas estatais
que compraram participações em
minas e campos petrolíferos no ex-
terior. Em seguida, vieram empre-
sas chinesas menores e privadas,
adquirindo empresas estrangeiras
para ganhar posição melhor em
mercados estrangeiros, acesso a
recursos e melhor tecnologia para
seu próprio desenvolvimento.

Agora, a China está entrando
em construção e engenharia, onde
as empresas americanas e euro-
peias dominam há muito tempo.

Os investimento chineses no ex-
terior totalizaram US$ 67,6 bilhões
no ano passado — só um sexto dos
quase US$ 400 bilhões em investi-
mentos americanos — mas podem
chegar a US$ 2 trilhões em torno
de 2020, de acordo com uma pre-
visão da Rhodium Group, uma em-
presa americana de pesquisas.

C i n g a p u ra
atrai os ricos
asiáticos
Stephanie Tong
B l o o m b e rg

Cingapura ultrapassou Hong
Kong como o lugar preferido de
residência na Ásia para os cha-
mados “milionários móveis”. Se-
gundo a pesquisa realizada pela
RBC Wealth Management e pela
Economist Intelligence Unit, o
principal fator a favor de Cinga-
pura citado pelos entrevistados
foi a qualidade de vida.

Quase um terço dos milioná-
rios da Ásia que vivem, traba-
lham ou passam mais da metade
do tempo fora de seus países de
origem prefere Cingapura — um
dos menores países do mundo,
com uma área de apenas 710 km2

e população de 5,3 milhões.
Hong Kong foi a opção de 24%, de
acordo com o levantamento.

“Cingapura sempre tem esse
atrativo como um porto seguro,
não apenas para o seu dinheiro,
mas também para a sua família”,
disse Wai Ho Leong, economista
do Barclays em Cingapura.

Dos “milionários móveis” que
se transferiram para o país, 89%
destacaram como fator impor-
tante a qualidade de vida e 83% ci-
taram a estabilidade política. In-
fraestrutura e qualidade da edu-
cação também foram citadas.

Entre os endinheirados que op-
taram por Cingapura está o brasi-
leiro Eduardo Saverin, cofundador
do Fa c e b o o k , que se mudou para lá
em 2009. Segundo o Boston Con-
sulting Group, em 2011 houve
uma alta de 14% no número de fa-
mílias milionárias em Cingapura,
para um total de 188 mil. A pesqui-
sa RBC Wealth Management/Eco-
nomist Intelligence Unit ouviu
558 indivíduos que têm ao menos
US$ 1 milhão investidos em ativos.

Pequim passa EUA em pedidos de patentes
Stephanie Nebehay
Re u te r s

A China ultrapassou os Esta-
dos Unidos e se tornou o maior
requisitante de patentes no
mundo, acrescentando uma qua-
lidade inovativa ao poder econô-
mico e industrial de Pequim.

De acordo com um relatório
da Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual (Ompi), di-
vulgado ontem, houve 526.412
inscrições nos escritórios de pa-
tentes na China no ano passado.
A grande maioria desses pedidos

— que representam um quarto
do total global — partiu de inven-
tores e empresas chinesas.

“É um ponto de virada históri-
c o”, diz Francis Gurry, diretor-ge-
ral da Ompi, entidade vinculada à
Organização das Nações Unidas.

“Ainda que seja necessário um
pouco de cautela na comparação
direta de pedidos de PI [proprieda-
de intelectual] de países, essas ten-
dências, de todo modo, refletem
como a geografia da inovação se
modificou”, afirma o relatório.

Os Estados Unidos, que pro-
cessaram 503.582 pedidos em

2011, estavam no primeiro lugar
desde 2006. Os únicos outros
países que já ocuparam essa po-
sição são Alemanha e Japão.

Segundo Gurry, os dados
mostram que a China está ade-
rindo ao sistema de propriedade
intelectual. Ele prevê que o país
asiático manterá o primeiro lu-
gar também neste ano. “Eu diria
que eles estão produzindo mais,
o que sugeriria que eles têm um
forte interesse na proteção da
produção tecnológica”, afirma.

Contudo, quaisquer esperanças
de que os mercados chineses este-

jam dando as costas para a pirata-
ria de produtos e marcas sofreram
um abalo na terça-feira, com a di-
vulgação de um estudo da Câmara
do Comércio dos EUA que coloca
Pequim como um dos piores de-
fensores de patentes e copyrights.

Segundo Carsten Fink, econo-
mista-chefe da Ompi, o cresci-
mento mais rápido nos pedidos
de patentes durante os últimos
cinco anos foi verificado no setor
das comunicações digitais. “Po r
um lado, isso reflete oportunida-
des tecnológicas que existem
nesse campo. Isso é algo que ob-

servamos todo dia quando usa-
mos nossos smartphones. Mas
também poderia se argumentar
que seja um reflexo da competi-
ção feroz entre empresas inova-
doras e da necessidade de prote-
ger sua propriedade intelectual
no mercado”, afirma Fink.

De acordo com a Ompi, o Japão
ficou na terceira posição, com
342.610 pedidos de patentes apre-
sentados em 2011. Depois vieram
a Coreia do Sul, com 178.924, e o
escritório europeu de patentes,
com 142.793. O Brasil aparece no
relatório com 22.686 pedidos.

Mulher é favorita à Presidência na Coreia do Sul
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Se as pesquisas de intenção de voto se
confirmarem, na próxima
quarta-feira a Coreia do Sul irá eleger
pela primeira vez uma mulher para a
Presidência. Park Geun-hye, filha do
ex-ditador Park Chung Hee
(1963-1979), tem 50,6% na
preferência do eleitorado, contra
43,8% para o oposicionista Moon
Jae-in, de acordo com levantamento
do instituto Realmeter. Park concorre
pelo conservador Saenuri (Partido
Nova Fronteira) e tem o apoio do atual
presidente, Lee Myung-bak. Durante a
campanha, Park elegeu como suas
prioridades o sistema de bem-estar
social, a “reconciliação nacional” e
uma melhor “democracia econômica”.
Durante um debate na segunda-feira,
Moon procurou vincular Park ao que
definiu como um governo fracassado.
“Tudo, incluindo crescimento
econômico, desenvolvimento regional
equilibrado, relações intercoreanas,
democracia e segurança nacional,
d e s m o ro n o u”, disse. Park devolveu na
mesma moeda, lembrando que Moon
foi chefe de gabinete de Roh
Moo-hyun, antecessor de Lee na
Presidência. Na foto, cartazes em
forma de camisetas colocados nas
ruas pelo comitê eleitoral de Seul para
incentivar o comparecimento dos
eleitores às urnas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Primeiro caderno, p. A18.




