
que ocorreu no cenário global no 
início deste século, segundo Fareed 
Zakaria, jornalista especializadoemre-
lações internacionais, foi algo diferente 
do que se esperava. As pessoas anuncia
vam a emergência da Ásia em geral -e 
da China em particular-, mas o que se 
passou foi muito maior. "O crescimen
to foi produzido em todos os lados, in
cluindo a América Latina", afirmou 
Zakaria em entrevista exclusiva a 
HSM Management em Nova York, no 
final de 2012. "Você duvida? Na década 
de 1970, essa era uma região de ditadu
ras e economias desastrosas. Por toda 
parte havia hiperinflação, caos, confu
são. Quando veio o ano 2000, os países 
latino-americanos haviam se demo
cratizado e tinham sanado sua econo
mia. Seu crescimento era acentuado", 
recorda ele, que ainda observa: "Neste 
momento, 33 países crescem na África 
à taxa superior a 3% ao ano". 

O que está acontecendo hoje é o que 
Zakaria, que foi editor da revista News
week International, é colunista da Time 
e apresentador do programa Fareed 
Zakaria GPS, da CNN, denomina "a 
ascensão do resto". O resto "é o que está 
fora dos confins do Atlântico Norte e 
de alguns poucos territórios do Sudes
te Asiático. Países de outras partes do 
mundo estão crescendo, e de maneira 
sustentável, porque compreenderam 
a fórmula secreta do sucesso econô
mico, queconsisteem respeitar alguns 
princípios básicos do livre comércio e 

do capitalismo". O resultado foi uma 
total transformação do mapa inter
nacional. O jornalista garante: "Logo 
virá uma situação muito diferente da 
que vimos nos últimos 300 anos, quan
do somente o Ocidente dominava". No 
entanto, ele também adverte: "O cres
cimento não será harmonioso em toda 
parte. Na Ásia, por exemplo, o proces
so nem sempre será fácil". 

CONVULSÃO NO ORIENTE? 
Nascido em Mumbai, na Índia, de onde 
partiu aos 18 anos para estudar ciências 
políticas na Harvard University, Zaka
ria esboça um sorriso largo quando al
guém fala da Ásia como um bloco. "A 
Ásia é uma ideia ocidental, uma cons
trução geográfica do Ocidente", decla
ra. "Como região homogênea, ela não 
existe. Tailândia e Paquistão são países 
que nada têm em comum. China, Índia 
e Japão não se dão bem." 

Segundo ele, no crescimento desses 
países ainda veremos muita tensão 
e rivalidade. "Haverá conflito políti-

co, e esperamos que não se traduza 
em conflito militar?' 

Zakaria menciona especificamente 
o caso das ilhas Senkaku, um peque
no arquipélago no Leste Asiático sobre 
o qual tanto o Japão como a China re
clamam soberania. "A situação pode 
agravar-se. A relação entre Japão e 
China é muito tensa. Essas nações têm 
uma história de enfrentamentos. A in
vasão japonesa na China foi selvagem 
e os chineses não a esqueceram." 

O perigo, porém, não termina aí. "O 
mesmo se dá entre chineses e india
nos. O risco ali é menor, menos ime
diato, porque não existe tanto contato 
entre eles. A cadeia do Himalaia, muito 
alta, separa chineses de indianos. Mas 
há muita tensão na relação." 

FREIOS NACHINA 
ENA ÍNDIA 
"Aqueles que esperam que a China 
entre em colapso se enganam. Os chi
neses são muito orgulhosos e estão 
bastante entusiasmados com o que 
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têm conseguido, o que veem como um 
grande projeto nacional. Há uma ener
gia enorme no país", ressalta Zakaria. 
O próprio sucesso econômico, entre
tanto, é o que levará a China a reduzir 
seu ritmo. "Haverá um freio, sim, por
que tem de haver um freio", admite. "A 
China cresceu quase 10% ao ano du
rante 30 anos. Trata-se do crescimen
to mais acentuado de uma grande eco
nomia da história da humanidade. 
Quando a Grã-Bretanha se industria
lizou, cresceu 2,5% ao ano. Quando os 
Estados Unidos se industrializaram, 
cresceram 3% ao ano. A China cresceu 
cerca de 9,5% ao ano na maior parte 
dos últimos 30 anos. Esse ritmo não 
pode permanecer. A economia chine
sa é muito maior agora e, assim, cres
cerá 6% ou 7% ao ano. Não será um co
lapso, mas um freio natural. Há dez 
anos, para crescer 10% em um ano, 
a China precisava gerar US$ 200 bi
lhões em novas atividades. Sua econo
mia agora é três vezes maior, o que re
quereria a geração de US$ 600 bilhões, 
o que equivaleria a agregar à China a 
economia inteira da Arábia Saudita 
em cada ano. Isso é impossível." 

Algo parecido se dará com a Índia, 
segundo o especialista, mas por razões 
distintas. "A China será freada por seu 
sucesso; a Índia, por seu fracasso", ex
plica. "Befiro-me ao fracasso de seu 
governo em implementar políticas de 
abertura para os setores agropecuário 
e varejista e em investir em infraestru-
tura e educação. Não se pode crescer 
como se deve quando há uma estrada 
de apenas uma pista entre duas cida

des, por onde circula enorme volume 
de tráfico. Não se pode exportar sem 
portos para receber grandes navios. A 
Índia enfrenta muitos desses gargalos 
e, por isso, já está desacelerando. Al
guns desses problemas serão solucio
nados quando chegar a crise, porque 
ninguém muda quando as coisas vão 
bem. Mas a Índia é, em última instância, 
uma democracia caótica. Nunca terá o 
tipo de estrutura que tem a China, tam
pouco o ritmo de crescimento desta." 

NOVA GUERRA FRIA? 
Além da hipótese de conflito entre 
os países asiáticos em crescimento, 
Zakaria destaca outro perigo que vem 
levando a potência chinesa a tornar-se 
séria concorrente dos Estados Unidos: 
"Esperamos que seja uma concorrên
cia pacífica -nas ciências, em educa
ção, comércio, manufatura. Com boa 
administração e diplomacia saudável, 
a concorrência pode manter-se nes
ses termos de fato. Mas há o risco de 
que ecloda uma guerra fria entre essas 
potências, na qual o resto do mundo 
tenha de optar por um dos lados, o que 
criaria uma atmosfera global muito 
diferente da que temos experimenta
do nos últimos 25 anos". 

Uma nova ordem, sem uma potência 
dominante, pode parecer justamente o 
que o mundo esperava. Zakaria, no en
tanto, recorda que nada chega sem co
brar um preço. "Muitos se queixavam 
da hegemonia dos Estados Unidos", 
declara, "mas isso teria o benefício do 
qual todos gozavam: quando havia algo 
a fazer, existia um líder, um organiza

dor. Alguns se queixavam e pronuncia
vam inflamados discursos nas Nações 
Unidas. Porém, no fundo, estavam feli
zes por alguém fazer o que tinha de ser 
feito. Agora estamos em um mundo di
ferente. Os Estados Unidos já não pa
recem dispostos a cumprir esse papel, 
têm menos capacidade de desempe
nhá-lo, e os atores regionais não mais 
veem com bons olhos a interferência 
norte-americana em seus assuntos. 
Basta analisar a crise da economia eu
ropeia. É a primeira crise econômica, 
desde a quebra de 1929, em que os Es
tados Unidos não adotaram o papel de 
líderes na solução de problemas. Os 
europeus dizem: 'Temos dificuldades, 
mas não necessitamos de norte-ameri
canos. Nós as resolveremos? 

Criar políticas internacionais dife
rentes, que se ajustem ao novo para
digma, será, segundo Zakaria, o de
safio dos próximos tempos. "Estamos 
adentrando um mundo de múltiplos 
atores", ressalta. "Os europeus que
rem solucionar sua situação dentro 
de sua esfera. Os chineses se tornaram 
mais orgulhosos, assim como os in
dianos, os brasileiros, os turcos e os in
donésios. Não há um líder claro. Hoje, 
o sistema é global, verdadeiramente 
global, como nunca foi. As únicas coi
sas que o farão funcionar são coope
ração, consultas mútuas e multilate-
ralismo. Será difícil? Sim. Terá altos 
custos? Também. Afinal, mais de 200 
países têm de entrar em acordo." 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 17, n. 97,  p. 48-51, mar./ abr. 2013




