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Asiáticos caminham para ser potências mundiais, mas têm desafios diferentes na manutenção do 
crescimento 
 
Quase duas em cada cinco pessoas do mundo são chinesas ou indianas. A ascensão econômica 
desses gigantes é, portanto, a história mais importante de nossa era. Anuncia o fim, num futuro 
não muito distante, de cinco séculos de dominação dos europeus e suas ramificações coloniais. 
Que tipo de desempenho econômico os dois apresentaram no último quarto de século? Por que o 
crescimento se acelerou ao mesmo tempo? Por que a China se saiu tão melhor que a Índia? 
Continuarão crescendo rapidamente?  
 
A Índia alcançará a China? Essas cinco perguntas precisam ser analisadas para podermos 
compreender o mundo de amanhã e, mais ainda, o do dia seguinte. 
 
Vamos começar pelo que aconteceu. Nos séculos 19 e 20, os dois colossos asiáticos ficaram muito 
atrás do rápido crescimento das economias da Europa Ocidental e da América do Norte. Em 1820, 
a China gerou cerca de um terço da produção mundial (medida em preços comuns internacionais), 
e a Índia, cerca de 16%; em meados do século 20, a participação da China na produção mundial 
foi de 5%, e a da Índia, 3%. 
 
Depois que eles conquistaram a independência, nos anos 40, a Índia tornou-se a maior 
democracia do mundo, e a China, um comunismo despótico. Mas, apesar das diferenças políticas, 
ambos adotaram economias socialistas. 
 
Mas, nos anos 70, nenhum havia começado a recuperar sua posição histórica. Desde então, 
começaram a jornada do controle estatal para o mercado e da suposta autarquia para a 
integração econômica internacional. Mas a China se saiu muito melhor. 
 
Em meados dos anos 70, o PIB per capita dos dois era semelhante, um vigésimo do dos EUA. No 
ano passado, porém, a renda per capita real da China tinha alcançado 15% do nível americano, 
enquanto a da Índia era cerca de metade do nível da China. Entre 1980 a 2003, a economia 
chinesa cresceu a uma média de 9,5% ao ano, contra 5,7% da Índia. 
 
Desde o início de sua decolagem para o crescimento acelerado, em 1978, o PIB per capita da 
China aumentou em relação ao do líder mundial, os EUA, quase da mesma forma que o do Japão 
entre 1950 e 1973 e o da Coréia do Sul entre 1962 e o início da década de 90.  
 
Mas o fez de um ponto de partida relativo muito mais baixo. Hoje a renda per capita da China é 
quase o que era a da Coréia do Sul em 1972 e a do Japão antes de 1950. O país está nos 
primórdios do processo de recuperação. 
 
A Índia está ainda mais no início. Em relação ao PIB per capita americano, está hoje onde a China 
estava em 1986. 
 
Agora vamos examinar a segunda pergunta: por que a aceleração do crescimento econômico 
começou mais ou menos na mesma época para os dois gigantes? A resposta mais geral é que os 
dois passaram da economia planejada para a de mercado mais ou menos na mesma época e pelo 
mesmo motivo: suas economias tinham péssimo desempenho. 
 
Os gigantes puderam então explorar as oportunidades criadas por sua enorme oferta de gente 
trabalhadora e a grande lacuna de produtividade com as principais economias mundiais. 
 



Herança 
Agora vamos examinar a terceira pergunta: o que explica o desempenho superior da China? 
Ambos são herdeiros de grandes civilizações. Mas a civilização da China é inseparável do Estado, 
enquanto a da Índia é inseparável de sua estrutura social, sobretudo do papel das castas. 
Essa diferença permeia as histórias e o desempenho dos dois países. Como disse lorde Desai, da 
Escola de Economia de Londres, "para a Índia, o problema é conseguir a unidade na diversidade".  
 
A China, porém, é "um Estado duro e unitário, que pode perseguir um único objetivo com 
determinação e mobilizar recursos máximos para sua obtenção". 
 
A China aceitou tanto o crescimento quanto a transformação social. Já a Índia aprova o 
crescimento, no entanto tenta minimizar o deslocamento social. 
 
A China não apenas poupou e investiu muito mais como explorou em um grau muito maior as 
oportunidades oferecidas pela economia global. 
 
Isso nos leva à nossa quarta pergunta: os dois gigantes continuarão crescendo de modo tão 
rápido? Certamente podem fazê-lo. O potencial de rápido crescimento é determinado pela 
diferença em produtividade média com os líderes mundiais e a qualidade das instituições e das 
políticas. 
 
Quanto ao prime iro ponto, se a China imitar o desempenho de recuperação do Japão ou da Coréia 
do Sul, em relação aos EUA, pode crescer extremamente depressa por mais três décadas. 
Quanto ao segundo, a Transparência Internacional classifica a China em 71º lugar no mundo em 
corrupção, um pouco à frente da Índia, em 90º lugar. No Índice de Liberdade Econômica 2005, a 
China ficou em 112º, e a Índia, em 118º. O indicador do Banco Mundial para clima de 
investimentos e "fazer negócios" sugere que a China e a Índia oferecem ambientes empresariais 
problemáticos. 
 
Desafios 
Agora a última pergunta: a Índia pode se equiparar à China? As principais restrições internas ao 
crescimento da China são institucionais: a falta de um regime legal, a conseqüente incerteza dos 
direitos de propriedade, a ineficiência das estatais e a profunda fraqueza do sistema financeiro. 
 
Por trás das fraquezas está algo mais profundo: um sistema político que provavelmente não será 
adequado a uma economia e uma sociedade cada vez mais sofisticadas. A transição política do 
Estado unipartidário para um regime mais democrático poderá ser altamente problemática. Um 
sintoma importante das fraquezas institucionais da China é a ineficácia com que o capital é 
utilizado. 
 
A China também poderá enfrentar restrições externas. O sucesso nos mercados de exportação foi 
um motor de crescimento. Mas é difícil acreditar que isso possa continuar, agora que a China é 
um ator tão grande no comércio mundial e sua própria economia já está tão aberta. 
Os desafios são grandes. Mas é uma boa aposta que a China vai continuar crescendo rapidamente 
por ao menos mais duas ou três décadas.  
 
Vai exigir reformas constantes e dolorosas. Mas a alternativa de deixar o dinamismo econômico 
desacelerar deve parecer pior aos políticos chineses. 
 
Se o crescimento da China continuar rápido, a Índia poderá equipará-lo? A opinião otimista foi 
bem expressa por Vijay Kelkar, um ex-funcionário público graduado. Ele afirma que a estabilidade 
política da Índia, a democracia consolidada, o sistema financeiro relativamente eficaz, a crescente 
integração econômica internacional e a melhora do ambiente para fornecimento de infra-estrutura 
são bons sinais de futuro crescimento. 
 



Mais fundamentalmente, a Índia goza de um maior dividendo demográfico, e a população em 
idade de trabalho deverá aumentar como parcela do total até 2050, ao contrário da China, 
enquanto a qualidade da força de trabalho também melhora. O índice de poupança privada deverá 
continuar aumentando conforme os padrões de vida melhoram e o índice de dependência infantil 
cai. Finalmente, o crescimento da produtividade foi razoavelmente bom desde 1970. 
 
Mas a Índia também sofre de muitas restrições. A falta de poupança do setor público impõe um 
limite significativo à formação de capital. A política carece de um enfoque para o 
desenvolvimento.  
 
A crescente oferta de mão-de-obra não foi acompanhada da demanda. Como resultado, o 
emprego geral aumentou apenas 1% ao ano na última década. 
 
Um crescimento mais rápido é certamente possível na Índia. Mas também exi girá poupança e 
investimentos maiores, maior influxo de investimento direto estrangeiro e uma industrialização 
significativamente mais rápida. 
 
Então, o que o mundo pode esperar dos gigantes asiáticos? A mesma coisa, é a resposta razoável. 
O Morgan Stanley conclui excelente análise com a opinião de que "hoje são a Índia e a China". 
Isso não está errado, embora vá continuar sendo mais a China que a Índia por algum tempo. 
 
O impacto da ascensão de ambos sobre a demanda mundial por recursos, centro de gravidade 
econômica e equilíbrio de poder, será enorme. Adaptar-se a essas mudanças sempre foi difícil. A 
ascensão de China e Índia provavelmente será o maior dos desafios. 
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