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Para o especialista em relações internacionais Parag Khanna, o novo 
coronavírus é o raio antes do trovão. Além dos efeitos de agora da pandemia, 
é sensato projetar lá na frente qual direção a civilização tomará. Na próxima 
edição do KES, o sócio-fundador da FutureMap, empresa de consultoria 
estratégica, aponta alguns cenários sobre a nova ordem mundial que irá 
emergir depois do abalo sísmico provocado pelo Covid-19.
 
Khanna é autor de best-sellers como The Future is Asian e Connectography, 
viajou para maioria dos países do mundo, fez doutorado pela London School 
of Economic, atuou como consultor de política externa na campanha de 
Barack Obama, foi eleito uma das 75 pessoas mais influentes do século 21 
pela Esquire e é citado na “Smart List” da Wired.

REGIONALIZAÇÃO
É A NOVA GLOBALIZAÇÃO
 
É com essa experiência que ele compartilha algumas de suas ideias sobre 
como reinventar a sociedade para o mundo pós-pandemia e como criar um 
sistema global mais resiliente ao longo do processo. Entre as análises de 
Khanna está a de que a regionalização será a nova globalização.
 
Se antes mesmo da pandemia as cadeias de suprimentos já vinham se 
tornando mais regionais e nacionais, essa tendência foi acelerada com a 
crise. A aposta é de um renascimento das organizações regionais.
 

O FUTURO É ASIÁTICO,
MAS NÃO SÓ CHINÊS
 
Uma das regiões em que Parag é especialista é a Ásia (tema do livro de sua 
autoria, lançado em 2019). Segundo ele, existe uma mudança global em 
curso, que chama atenção para um novo sistema.

A primeira ressalva de Parag é que o século asiático é muito maior do que a 
China. Em seu livro The Future is Asian ele explica que o novo sistema 
asiático abrange Arábia Saudita, Japão, Rússia a Austrália, Turquia e 
Indonésia - ligando cinco bilhões de pessoas por meio de comércio, finanças, 
infraestrutura e redes diplomáticas que, juntas, representam 40% do PIB 
global. A resposta da região à crise trazida pela pandemia também traz 
complexidade a essa análise, compartilhada pelo especialista em sua 
palestra ao KES.
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PRE READING

O efeito borboleta do coronavírus: seis previsões 
para uma nova ordem mundial:
https://bit.ly/2Ocjb9g

5 coisas que não mudarão na economia 
pós-coronavírus
https://bit.ly/2ZaIYF8

Covid-19 está viajando ao longo da nova estrada
https://bit.ly/3iNQcGP

Maior risco da crise é a instabilidade social
(para assinantes)
https://glo.bo/2Oc1qqS

A covid-19 matou a globalização?
https://econ.st /2ZSBuG3

O século asiático está pronto para começar
https://on.ft.com/2ZRHXBd

O coronavírus reverterá a globalização?
https://bbc.in/2ZcDTvX

Relato da jornada KES TREK para Singapura 
https://adobe.ly/2O8aZ9Y
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