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“A globalização não é apenas palavra da moda, mas a
síntese das transformações radicais pelas quais vem
passando a economia mundial desde o início dos anos 80.
Suas dimensões básicas, que estão revolucionando a
atividade produtiva e o modo de vida neste fim de milênio,
são a aceleração do tempo e a integração do espaço. O
paradoxo é que embora façamos as coisas que desejamos
em cada vez menos tempo, falte também cada vez mais
tempo para fazer aquilo que desejamos. Quanto mais
economizamos tempo, mais carecemos dele.”

GIANNETTI DA FONSECA, Eduardo
“Globalização, Transição Econômica e Infraestrutura no Brasil”

em “Competitividade na Infraestrutura para o Século XXI”
Pág. 52

O que é globalização?



Entre várias definições, poderíamos 
dizer que a globalização resulta da 

conjunção de três forças poderosas:

1. A terceira revolução tecnológica (tecnologias
ligadas à busca, processamento, difusão e
transmissão de informações; inteligência
artificial; engenharia genética);

2. A formação de áreas de livre comércio e blocos
econômicos integrados (União Europeia, Nafta,
Mercosul etc.);

3. A crescente interligação e interdependência dos
mercados físicos e financeiros em escala
planetária.



Estados Unidos

Diagnóstico e perspectivas

Os Estados Unidos seguem no processo de recuperação de 

sua economia, que ocorre num ritmo constante, porém não  

acelerado, em razão das fragilidades remanescentes e da 

estagnação de importantes parceiros comerciais como a 

União Europeia e o Japão.



Situação presente

• A sensação que se tem é que o governo Obama
encaminha-se para o seu final tendo como objetivo
não passar por maiores sobressaltos, a fim de não
influir negativamente no processo sucessório em que
Hillary Clinton, do Partido Democrata, desponta com
boas perspectivas. Ações recentes do presidente
Obama melhoraram a avaliação de seu governo.

• Em meio a um desempenho econômico moderado, e
decorrido já um tempo considerável desde a
mudança na presidência do Federal Reserve, já se
tem como certo que eventuais alterações na política
monetária sejam conduzidas de maneira cautelosa.





China

Considerações iniciais

Depois de suplantar o Japão como a segunda maior 

economia do planeta e de manter por mais de três 

décadas uma taxa de crescimento a taxas de 9 a 10% ao 

ano, a China revela uma desaceleração do crescimento 

nos últimos três anos, tendo o mesmo se mantido em 

torno de 7,5%. Para 2015, projeta-se um crescimento 

ainda menor, o que permitirá que a Índia seja o país com 

maior taxa de crescimento econômico.





Por outro lado, a China continua com 

um desempenho excepcional de suas 

exportações, com uma participação 

cada vez maior de produtos de elevado 

valor agregado.



A crescente participação de produtos de elevado 
valor agregado na pauta de exportações da China (I)



2º - A crescente participação de produtos de elevado 
valor agregado na pauta de exportações da China (II)



As relações comerciais entre o 

Brasil e a China revelam 

extraordinário crescimento, como 

pode se ver nos slides a seguir.











Do exposto até aqui, um aspecto 

chama especial atenção:



A crescente participação da China no volume 
total de exportações em contraste com 

a relativa estagnação do Brasil



Se obtiver êxito no enfrentamento da 

ameaça inflacionária, a China continuará 

crescendo e se aproximando dos Estados 

Unidos, na disputa pela liderança 

hegemônica mundial. 

Para tanto, além do esforço de contenção 

inflacionária, as autoridades chinesas 

permanecerão firmes no seu empenho para 

superar alguns de seus desafios 

estratégicos: 

Diagnóstico e 
perspectivas



O governo chinês não tem outra opção a não ser a de 

manter uma taxa elevada de crescimento, única forma 

de atender às exigências e demandas de sua enorme 

população. Para tanto, precisa rever o modelo que 

sustentou o extraordinário crescimento recente, 

baseado no binômio exportações + investimentos, 

transformando-o, pelo menos em parte, num modelo 

voltado ao consumo.





Só que esse desafio é extremamente complicado, pois como a

China não possui um sistema previdenciário de qualidade e os

programas de aposentadoria são incipientes, a propensão a

poupar é altíssima e nada indica que vá se modificar no curto

prazo. E como em virtude da rígida política de um filho por família

a população chinesa é uma das que envelhece mais rapidamente

no mundo, esse desafio pode se transformar numa bomba num

período de tempo não muito longo.



Situação atual

Após um crescimento de 7,7% 
em 2013 e de  7,4% em 2014, o 
governo previa um crescimento 

de 7,1% para 2015, no que 
tem sido chamado de 

desaceleração suave. Diante dos 
acontecimentos mais recentes, já se 

admite um crescimento próximo 
a 5 ou 5,5%



União Europeia

Diagnóstico e perspectivas

A União Europeia aparece como o mais débil entre os 

principais atores da economia mundial, embora apresente 

sinais de que “ o pior já passou”. Prossegue, no entanto, 

percepção de certa desconfiança com relação à economia 

de diversos de seus países-membros, entre os quais 

Irlanda, Espanha, Portugal e Grécia, que merece um 

comentário à parte. 



Situação atual

• Taxa de desemprego segue próximo ao pico histórico
(12,0%), limitando uma retomada mais sólida da
demanda.

• O episódio envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que
resultou na anexação da Crimeia pela Rússia, teve
como uma de suas mais graves consequências a
transformação de um clima de cooperação e
estabilidade para um outro marcado pela
desconfiança e pela instabilidade.

• Problemas relacionados à imigração em massa de
países fortemente afetados pela miséria e ações
separatistas pontuais também estão no radar das
lideranças da União Europeia.



• Não há ainda encaminhamento 
definitivo para a situação da Grécia

• Altos e baixos da economia  grega 
dentro de uma experiência pioneira

• Dilemas e consequências

Grécia





Brasil

Considerações iniciais

O Brasil é hoje um país bem diferente daquele 

que existiu até o final dos anos 1980/início dos 

anos 1990, desfrutando de uma credibilidade 

muito maior no concerto das nações.



Mudança de imagem: 
do Brasil de ontem ao Brasil de hoje

 O processo de redemocratização

 A abertura da economia

 A conquista da estabilidade



O processo de redemocratização

 Ocorrido durante a década de 1980,

como em praticamente todos os países

das Américas do Sul e Latina.

 Por essa razão, na perspectiva política,

não é correto chamar essa década de

“década perdida”.



A Década Perdida

América Latina* (8,3) Chile 9,6

Bolívia (26,6) Haiti (18,6)

Equador (1,1) Honduras (12,0)

México (9,2) Nicarágua (33,1)

Peru (24,7) Panamá (17,2)

Venezuela (24,9) Paraguai 0,0

Argentina (23,5) Rep. Dominicana 2,0

Brasil (0,4) Uruguai (7,2)

Colômbia 13,9 Guatemala (18,2)

Costa Rica (6,1) El Salvador (17,4)

Crescimento do PIB por Habitante

1981 - 1989
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(*) O índice geral, elaborado pela CEPAL, inclui todos os países latino-
americanos, não apenas os aqui listados. Não considera os dados de
Cuba porque o conceito de produto social é diferente dos demais.

Fonte: Weffort, Francisco, 

“Qual Democracia?”, Cia das Letras, pág. 67



A abertura da economia

Estimulada pelo presidente Fernando 

Collor no início da década de 1990.



“O Brasil, como todos sabem, foi 
descoberto em 1500; mas o 

Brasil só descobriu o mundo há 
pouco mais de vinte anos”

Embaixador Sergio Amaral



A estabilização monetária
Obtida, finalmente, 

com o Plano Real, em 1994.
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Fonte: FGV

A inflação na América Latina em 1992



Fonte: FGV

Inflação 1993

2567%

22%

1

América Lat ina

Brasil



726.427.806.551,85
1.210.713.010.919,75
1.350.348.578.179,16

588.406.523.306.998,00
806.334.865.272.553,00

2.856.475.563.763.330,00

Quanto custariam algumas mercadorias se o governo não
tivesse cortado 9 zeros da moeda e dividido tudo por

Cr$ 2.750,00, quando da implantação do real

Preços em cruzeiros atualizados pela inflação acumulada de 
janeiro/1980 a junho/1995

A inflação acumulada seria de 8.071.420.072.698%

Quanto seria hoje em CR$1980 em Cr$ 1995 em R$ 

Ônibus 9,00 0,65
Cafezinho 15,00 0,50
Leite C ( I ) 16,73 0,63
Fogão 7.290,00 242,00
Geladeira 9.990,00 460,00
Televisão 35.390,00 395,00



Os três importantes fatores para 
a manutenção da estabilidade

 Regime de metas de inflação

 Taxa de câmbio flutuante 

 Superávit primário, graças, sobretudo,
à Lei de Responsabilidade Fiscal



O país deverá repetir em 2015 o  fraco 

desempenho que vem apresentando desde  

2011, enfrentando, portanto, uma  

realidade bastante complicada, em razão 

dos erros da política econômica dos anos 

anteriores, em especial das ações que não 

foram adotadas em 2014 pelo fato de se 

tratar de ano eleitoral.

Diagnóstico e 
perspectivas



Causas da perda de
dinamismo

• Esgotamento da bonança externa

- Economia mundial desacelerou
- Liquidez internacional tende a se estreitar

• Esgotamento da bonança interna
- Diminuiu produtividade oriunda de reformas

estruturais, que foram abandonadas
- Caiu a ociosidade de fatores (excesso de capacidade    

produtiva e disponibilidade de mão de obra)
• Queda de confiança

- Efeito dos erros de política econômica



Erros de Política Econômica

• Ênfase continuada na expansão do consumo

• Ação política sobre o Banco Central (mudou)

• Meta de inflação no teto. Ação sobre o índice

• Banda informal na taxa de câmbio (mudou)

• Contabilidade criativa na gestão fiscal

• Protecionismo



Efeitos da Nova Matriz
Econômica

• Fragilização do tripé macroeconômico

• Inflação pressionada (apesar dos artifícios)

• Deterioração das contas externas

• Perda de credibilidade da política econômica

• Risco de rebaixamento do rating do Brasil

• Baixo potencial de crescimento



O que esperar ao final de 2015?

 Como se previa, a economia apresentou fraco
desempenho, porém a realidade mostrou um
desempenho aquém das piores expectativas, restando
apenas aguardar para ver o tamanho do crescimento
negativo

 A inflação, por sua vez, ficará muito acima do limite
superior da meta, esperando-se uma redução em
2016

 Os ajustes fiscal e monetário estão tendo – como
esperado - impacto sobre o nível de atividade
econômica (mal necessário)

 O objetivo é a reconquista lenta, mas gradual da
confiança



Novas considerações
Considerando o dinamismo do processo evolutivo, cujo
ritmo parece cada vez mais alucinante, e as oscilações
da conjuntura mundial, é natural que determinados
aspectos, países ou regiões ganhem importância,
enquanto outros perdem.

Nesse sentido, três novos aspectos devem ser
considerados na análise prospectiva de qualquer
empresa:

 A emergência econômica da Índia
 O recrudescimento da violência e do terrorismo
 A islamização da agenda



A emergência econômica da Índia

Há algumas décadas o bom 
desempenho econômico 

da Ásia tem chamado 
a atenção do mundo.



Primeiro foi o Japão, que conseguiu, com
incrível rapidez, superar as enormes
dificuldades ocasionadas pela derrota na
Segunda Guerra Mundial e se transformar
numa das maiores potências econômicas
do planeta na década de 1970.



Em seguida, houve grande repercussão do
acelerado crescimento de algumas
economias do sudeste asiático, que se
tornaram conhecidos pelo nome de Tigres
Asiáticos:

• Coreia do Sul

• Singapura

• Hong Kong

•Taiwan



Com o excepcional crescimento
econômico posterior às reformas
introduzidas por Deng Xiaoping em
1979, suficiente para transformá-la na
segunda maior economia do mundo e
maior parceira comercial do Brasil, é
natural que as atenções tenham se
voltado para a China, que se tornou “a
bola da vez”.



Isso fez com que o desempenho
econômico de outro grande país da
região, tanto em extensão territorial
como em população, tenha passado quase
despercebido, a Índia.

Evolução da economia indiana 



Taxas de crescimento do PIB 
da Índia a preços constantes

(% por ano)

PIB PIB per 
capita

Período colonial

1900-1 a 1946-7 0,9 0,1

Período inicial pós-independência

1950-1 a 1960-1 3,7 1,8

1960-1 a 1970-1 3,4 1,2

1970-1 a 1980-1 3,4 1,2

Décadas recentes

1980-1 a 1990-1 5,2 3,0

1990-1 a 2000-1 5,9 4,0

2000-1 a 2010-1 7,6 6,0

Fontes: Sivasubramonian e Governo da Índia.



Crescimento com contradições   

Jean Drèze e Amartya Sen procuram mostrar
que o crescimento econômico pós-
independência, embora com oscilações, foi
robusto, principalmente a partir de 1990,
quando ficou abaixo apenas do da China. O
grande problema é que esse crescimento
acelerado não foi acompanhado pela melhora
dos indicadores sociais, já que a Índia
permanece apresentando enormes
desigualdades e níveis baixíssimos de saúde e
de educação.



“Todos os países do mundo apresentam
desigualdades de diversos tipos. Na Índia,
entretanto, há uma mistura peculiar de
divisões e disparidades. Poucas nações
enfrentam desigualdades tão extremas em
tantos aspectos, que se estendem desde os
desequilíbrios econômicos até enormes
disparidades de casta, classe e gênero. As
castas desempenham um papel especial na
distinção da Índia em relação ao resto do
mundo.”



O excelente desempenho recente da economia
indiana não passou despercebido pela diretora-
gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI),
Christine Lagarde, que visitou a Índia em meados
do mês de março, manifestando sua admiração
pelo desempenho econômico do país que deverá
dobrar de tamanho até 2019, superando a soma
das economias de Brasil, Rússia e Indonésia.



Christine Lagarde declarou que o FMI espera
que a Índia cresça 7,2% no ano fiscal de 2014 e
acelere a alta para 7,5% no ano fiscal de 2015,
levando o país ao crescimento mais acentuado
do mundo, uma vez que a China, que vem
liderando esse processo há anos, tem um
crescimento previsto para 7,1%. A
possibilidade de um crescimento da Índia maior
do que o da China em 2015 foi assunto de capa
da revista The Economist, em sua edição
veiculada na Índia no início de fevereiro, num
artigo, intitulado Catching the dragon.



Destaques

1. A maior democracia do mundo

Chama atenção a solidez do regime
democrático e de muitas de suas instituições e
sua coexistência com uma rígida estratificação
social baseada em castas, que tem em sua
base um expressivo contingente de dalit,
permanentemente expostos a violências e
atrocidades, oprimidos tanto do ponto de vista
econômico quanto social, sem receber muita
atenção da mídia nem causar indignação na
opinião pública.



2. Persistência das desigualdades

O segundo destaque se refere à existência
simultânea de elevadas taxas de crescimento
econômico com alarmantes indicadores sociais, a
ponto de a Índia ainda ter uma proporção maior de
crianças desnutridas do que qualquer outro país
do mundo, mesmo depois de trinta anos de
crescimento acelerado, o que pôde ser visto em
determinados trechos do filme Quem quer ser um
milionário? que arrebatou o Oscar de melhor filme
em 2009.



O recrudescimento da violência e 
do terrorismo

Embora a violência e o terrorismo tenham
sido examinados por especialistas de
diversas áreas do conhecimento, tais como
Direito, Sociologia, Psicologia, Antropologia,
Economia, Ciência Política, Relações
Internacionais etc., destaco a abordagem de
Moisés Naím, editor da revista Foreign
Policy, em razão de sua abordagem
interdisciplinar.



Fatores potencializados pela 
globalização

Pirataria

Lavagem de dinheiro

Tráfico



Desigualdade

Moisés Naím chama a atenção para uma
importante desigualdade: enquanto as
pessoas e grupos envolvidos com esses
três fatores atuam de forma sistêmica e
organizada, com elevado grau de
conexão, os países e as instituições
responsáveis pelo seu enfrentamento
costumam agir de forma isolada e
pouco eficiente, não raras vezes com
baixíssimo grau de conexão em suas
ações.



Principais bases do terrorismo

Fonte: CNN



Principais bases do terrorismo

Fonte: National Counterterrorism Center



A islamização da agenda

A tendência ao crescente predomínio na
agenda mundial de conflitos de indisfarçável
componente islâmico tornou-se o traço
definidor que caracteriza a evolução das
relações internacionais a partir de 2001 até
hoje, em função do devastador impacto dos
ataques terroristas do 11 de setembro e do
tipo de reação que despertou no governo de
George W. Bush.



Militarização da diplomacia

A reação de Washington tomou a
forma predominante de uma
resposta militarizada, incapaz de
lidar de modo eficaz com um
desafio complexo que requer
variedade de abordagens.

Esse tipo de reação deixou um
legado que se estende até os
dias de hoje.



Impacto nas relações 
internacionais

“A militarização da diplomacia foi acompanhada de
retórica política que utilizou no começo a imagem
explícita de uma cruzada antimuçulmana.
Manipulou-se, ao mesmo tempo, o medo da
população à repetição dos atentados como
instrumento de geração de poder dentro dos
Estados Unidos, criando a impressão de que se
havia desencadeado uma ‘nova Guerra Fria’ ou
uma ‘longa guerra’ contra inimigos identificados
como fundamentalistas islâmicos.”

Emb. Rubens Ricupero



Legado

Decorrido todo esse tempo, e apesar
dos esforços do presidente Back Obama
desde o seu discurso de posse no
sentido de afirmar reiteradamente que
os Estados Unidos não se encontram
em guerra com o Islã, o que se constata
é que essa impressão errada se
disseminou pelo mundo afora.



Efeito multiplicador

Os efeitos dessa percepção não se restringiram
à política externa norte-americana, afetando em
grau maior ou menor um número considerável
de países na Europa, Ásia e África, com notável
exceção para a América Latina, onde o tema
ocupa posição marginal e pouco significativa.

A multiplicação de episódios violentos em
diversas partes do mundo serviu apenas para
reforçar a percepção generalizada – e errônea –
consubstanciada no fundamentalismo extremo
do terrorismo globalizado de organizações como
a Al Qaeda e similares.



Retrocessos

Além dos problemas gerados por essa visão
deturpada dos muçulmanos, observa-se um
retrocesso em áreas antes consideradas como
avanços irreversíveis da globalização, entre as
quais podem ser destacados:

 Restrições à livre circulação e ingresso de
viajantes

 Restrições ao despacho de contêineres de
mercadorias



Contaminação

Os sucessivos erros cometidos pelos Estados
Unidos e alguns de seus aliados na condução
de uma estratégia militarizada de larga
escala para fazer frente ao extremismo
fundamentalista islâmico contaminou
problemas antigos e locais, às vezes com
mais de meio século de existência e que há
muito tempo se desenvolviam de modo
autônomo e isolado, com suas próprias
causas e características e, hoje principiam,
nesse caldo de cultura de exacerbação de
confrontos, a vincularem-se e se
alimentarem uns aos outros, agravando e
complicando o panorama de regiões inteiras.



Conclusões

• Cenário internacional recolocou riscos no
radar neste início de ano, com temores
relacionados à tensão geopolítica no leste
europeu e acirramento das ações de grupos
fundamentalistas.

• Porém, o quadro geral segue moderadamente
positivo, com recuperação gradual das nações
avançadas e confirmação da expectativa de
pouso suave na China.





• O Brasil se apresenta como um
ponto fora da curva, com
crescimento abaixo da média
mundial, inflação em alta e
acentuada queda de sua imagem
perante os organismos
internacionais.







• Persistem preocupações tanto no que se refere à
efetiva implementação das medidas de ajuste
fiscal, como no que tange aos seus resultados.

• Graves problemas de corrupção seguem sendo
investigados, gerando enorme preocupação e
despertando o acompanhamento atento por parte
da opinião pública.

• Diante de tudo isso, ao contrário do que costuma
ocorrer em períodos pós-eleitorais, Dilma Rousseff
dispõe de baixo capital político, o que faz com que
seu segundo mandato tenha se iniciado com
acentuada fragilidade e reduzida governabilidade.




