
Brasil, Rússia, Índia e China se tornarão líderes globais, diz chefe do Goldman  
 
A crise econômica global não impedirá que Brasil, Rússia, Índia e China países que formam o 
grupo dos Bric estejam entre as maiores economias do mundo, segundo afirma o próprio autor 
do conceito dos Bric, Jim O'Neill, economista-chefe do banco de investimentos Goldman Sachs. 
Para ele, a crise pode até mesmo acelerar as mudanças na economia global que garantirão a 
Brasil, Rússia, Índia e China ocupar um lugar de destaque entre as potências mundiais já em 
2020.  
 
Em entrevista à BBC Brasil, O'Neill afirma que em 2020 a China, por exemplo, poderá estar 
próxima de disputar com os Estados Unidos o posto de maior economia do mundo. Segundo 
ele, os demais países dos Bric poderão ter economias de tamanho equivalente à de países 
como Alemanha, França ou Reino Unido. Para ele, até 2020 a grande massa de consumo do 
mundo estará nas economias dos Bric.  
 
O'Neill afirma ainda que as previsões que fez em 2001 sobre o crescimento da economia dos 
países do grupo eram conservadoras e por isso não são afetadas por um eventual período de 
baixo crescimento, como o atual: "Nós assumimos que os países Bric teriam ciclos econômicos, 
e isso é o que acontece agora. Então, nossa projeção de longo prazo não é afetada de 
nenhuma maneira", diz.  
 
Liderança em 2020 
 
Os anos 20 deste século podem marcar a consolidação do fortalecimento de países emergentes 
como potências econômicas e políticas, em um mundo cada vez mais multipolar. Segundo 
acadêmicos e instituições de pesquisa, os Bric serão peças-chave dessa nova ordem. Em 2020, 
com 3,14 bilhões de habitantes (40% da população mundial naquele ano, segundo projeções 
da ONU), eles devem chegar mais perto das economias do G-7, após terem crescido a taxas 
muito superiores às de nações ricas. O National Intelligence Council, entidade do governo 
americano ligada a agências de inteligência, prevê que já em 2025 todo o sistema 
internacional como foi construído após a Segunda Guerra Mundial terá sido totalmente 
transformado. "Por volta de 2020 vamos nos dar conta de que existe um equilíbrio muito 
maior no mundo em termos econômicos e políticos com o fortalecimento de países emergentes 
como os Bric", disse Stepháne Garelli, professor da Universidade de Lausanne, na Suíça. 
 
Ontem, o Banco Mundial previu que a economia da Rússia provavelmente vai encolher 4,5% 
este ano, com a queda vertical dos preços do petróleo. 
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