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Professores de administração mostram como vantagens dos dois países a riqueza de recursos 
naturais, o imenso mercado interno. No caso do Brasil, conta a democracia 
 
Brasil, Rússia, índia e China os chamados Brics já foram considerados os expoentes dos países 
emergentes. O distinto cenário econômico de cada um deles, contudo, fez com que 
representantes do ambiente acadêmico elegessem os destaques do grupo. 
 
Atualmente, o Brasil divide com a China o favoritismo entre professores e diretores de escolas 
de negócios, com a vantagem de contar com sólida estrutura institucional, recursos naturais 
em abundância e fazer parte de urna democracia. 
 
Enquanto a China perde pontos por ainda ter um regime político ditatorial, o Brasil ganha 
maior credibilidade de investidores estrangeiros por contar com um sistema democrático 
moderno e consolidado, conforme destaca Alcides Leite, professor de economia e mercado 
financeiro da Trevisan Escola de Negócios. 
 
Avanço institucional 
 
"Dos quatro países, podemos dizer que o Brasil é o mais avançado institucionalmente. Além 
disso, o país não enfrenta problemas políticos com vizinhos, como acontece na Índia", 
acrescenta, lembrando que a Rússia também está longe de ser considerada uma democracia. 
 
Já o sócio-fundador da Brazilian Business School (BBS), John Sehulz, aponta a China como o 
país com nível de aceleração mais elevado e maior potencial para crescer. 
 
"O Brasil vem em seguida, pela sua capacidade de expandir ainda mais a produção agrícola e 
pela alta disponibilidade de recursos naturais", afirma. 
 
Ele também considera a economia brasileira como a mais segura entre os Brics, em 
decorrência da solidez de suas instituições. 
 
"Embora no momento a China seja líder em todos os setores da economia, investidores ainda 
têm receio de colocar seu dinheiro naquele país, por conta da instabilidade política e financeira 
local", diz Sehulz. 
 
Economia competititiva 
 
Em seu relatório anual de competitividade entre os países, o IMD escola de negócios na Suíça 
destaca que os países que compõem os Brics foram os primeiros a desenvolver menor 
dependência das exportações, priorizando o crescimento de seus mercados domésticos, além 
de criar menor dependência dos preços das commodities. 
 
Nesse sentido, Brasil e China também saem na frente. "A China é a maior compradora de 
commodities e o Brasil é p país que mais pode se beneficiar dessa tendência, que será mantida 
nos próximos anos", disse John Schulz, da Brazilian Business School. 
 
Riqueza e importância 
 
O professor da Trevisan complementa que o fato de o Brasil possuir a maior reserva hídrica do 
mundo, uma extensa área agricultável e contar com uma ampla biodiversidade permite que o 
País assuma um papel mais ativo no cenário global. 
 
"O Brasil pode ter maior importância nas decisões mundiais. Mas isso depende da sua 
disponibilidade no nível de investimento nos próximos anos, além da viabilização de um 
projeto de inovação voltado à área de ciência e tecnologia", completa. 
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