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O economista ricardo 
amorim comenta as 
oportunidades de 
crescimento para  
os países emergentes  
e analisa o papel do  
brasil nesse contexto 
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durante os mais de dez anos em que ficou fora do Brasil – e os mais de vinte anos de pro-
fissão –, aconselhando clientes globais dos grandes bancos nos quais trabalhou na Europa e 
nos Estados Unidos, o economista Ricardo Amorim acompanhou de perto os vários processos 
emergentes no mundo. Isso o ajudou a entender os países em ascensão e a olhar para o Brasil 
como parte do contexto mundial. Por isso, consegue vislumbrar quais são as janelas de opor-
tunidades que se abrem para a economia e para as empresas brasileiras nos próximos anos. 

Esses processos também o fizeram reconhecer que a crise financeira que assolou o planeta 
no ano passado é só mais um capítulo do rearranjo da nova ordem mundial. Nessa nova organi-
zação de forças, os países anteriormente ricos e poderosos perderão espaço para os que estão 
em processo de emergência, como China, Índia, Rússia e Brasil – os BRICs, sigla popularizada 
pela mídia, ou CRIBs, forma da abreviatura cunhada pelo economista. A seguir, os principais 
trechos da entrevista com o estrategista de investimentos.          

QUEM é

como está o rearranjo  
da ordem mundial?

O rico vai para baixo e o emergente para 
cima. Só que ninguém percebeu ou não 
acredita nisso. Nós somos hoje o que eles 
eram ontem. É difícil acreditar, mas somos. 
Ou estamos a caminho de nos tornar isso. 
E eles estão se tornando o que a gente era. 
O Brasil da década de 1980 ou de 1990. Eles 
triplicaram a quantia de dólares em circula-
ção nos últimos dois anos. A dívida que eles 
vão ter agora, a gente nunca teve nada pa-
recido. Isso era o que o Brasil fazia na época 
inflacionária. O fato é que hoje eles estão tão 
frágeis quanto nós éramos. 

e eles sabem disso?
Não. Porque eles não eram, então não acre-
ditam e acham que estão meio ruins, mas  
que isso vai passar. Pode ser que passe, mas 
não vai passar em um ano, vai levar mais tem-
po. Nós estamos mais fortes do que nunca 
estivemos, mas também não acreditamos. 
Por quê? Passamos trinta anos debilitados. 
Os caras pegavam resfriado e a gente pneu-
monia, e agora a relação se inverteu. Eles 
vão pegar pneumonia e a gente resfriado, e 
a gente vai ficar olhando e não vai entender.  
A razão é que a gente vive uma nova ordem 
mundial e isso tem a ver com a história da 
China. Quem mudou o jogo? A China.  

Quais serão as maiores  
economias mundiais até 2020?

A China vai passar a norte-americana ainda 
nesta década, mas os Estados Unidos serão 

a segunda maior economia do mundo. A ter-
ceira provavelmente será a Índia. Daqui a mais 
de dez anos, a Rússia será a quarta economia, 
e a quinta será o Brasil. Não tem nada a ver 
com o mundo dos últimos vinte anos, quando 
os países de importância relevante eram a In-
glaterra, a França, a Itália e a Espanha. O fato 
é que o Brasil vai ser cada vez maior e mais 
importante no plano mundial.

como você separa os brics?
Em dois grupos. O primeiro é o dos que pu-
xam o processo. Por ordem, a China e a Ín-
dia. A característica comum desses dois paí-
ses é ter muita gente e gente muito pobre. E 
o grupo dos que são puxados pelo processo: 
o Brasil e a Rússia. Como há muita gente, e 
gente muito pobre, na China e na Índia, eles 
precisam de commodities, e isso o Brasil e a 
Rússia têm. O petróleo da Rússia rende mais 
de 200 bilhões de dólares por ano. Quando 
ocorre um aumento de preço que o multipli-
ca por 10, a receita da Rússia é multiplicada 
por 10. É isso o que puxa a Rússia.
 

e o brasil?
Não tem um único produto, mas diversos. 
Mas a história é a mesma. Há dois BRICs 
que puxam a carroça e dois que estão na 
carroça. Eu não uso BRICs; eu uso CRIBs 
porque a palavra crib significa “berço” em in-
glês, e é exatamente isso. É o início de uma 
nova ordem mundial. A palavra começa com 
C de China e acaba com B de Brasil. A Chi-
na é o motor do processo e o Brasil é o país 
que está mais atrasado no processo. Além 
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disso, o verbo to crib quer dizer “plagiar”, que 
é uma coisa que a China sabe fazer muito 
bem. Daí é que vem a brincadeira. 

o que fazer para aproveitar  
esse ciclo de crescimento?

Criar as bases para conseguir sustentar 
o crescimento quando esse ciclo acabar, 
mesmo que ele dure até vinte anos. Se não 
aproveitarmos esse tempo para melhorar-
mos a infraestrutura, a educação, a saúde 
e o capital humano, na hora em que ele 
acabar nós iremos quebrar a cara de novo.
Precisamos aproveitar as janelas de opor-
tunidades para criar as condições que, em 
um determinado momento, irão permitir 
que a gente possa puxar a carroça mundial 
ou pelo menos a própria carroça. 

o Pib brasileiro deverá  
crescer quanto neste ano?

Um pouco acima de 6%, o que será o 
maior crescimento brasileiro em mais de 

estamos mais 
fortes do que 
nunca estivemos, 
mas também não 
acreditamos.  
Por quê? 
Passamos trinta 
anos debilitados

“
vinte anos. É menos do que cresceríamos 
se fizéssemos algumas reformas, como 
reduzir a carga tributária e os gastos do 
governo, e realizar uma reforma previden-
ciária. Assim daria para cobrar menos im-
postos. Com menos gastos, sobraria mais 
dinheiro para se investir em infraestrutura. 
Idealmente, seria uma reforma tributária 
que reduziria os gastos, diminuiria o núme-
ro de impostos e facilitaria a arrecadação.

Qual é o risco de que  
isso não aconteça?

Uma segunda rodada da crise mundial pode 
levar não só o Brasil, mas o mundo todo a 
crescer menos. Acho que isso realmente 
acontecerá, mas o difícil é saber quando co-
meçará. Se ela ficar para o final do ano, o im-
pacto sobre o crescimento será sobre 2011, 
e não sobre 2010, é claro. Porém, no que 
depende do Brasil, a lição de casa está bem 
organizada, mas há coisas que independem 
da gente, então vamos sentir. Menos do que 
a Europa e os EUA, mas vamos sentir.

Por onde a crise começará?
Ela já começou, só que a gente ainda não 
percebeu. Primeiro por um referendo que 
foi realizado na Islândia, e no qual 90% da 
população decidiu que não deveria pagar 
as dívidas que tem com a Inglaterra e com 
a Holanda. Isso criou um precedente para 
que outros países da Europa optem po-
tencialmente por fazer a mesma coisa. O 
segundo sinal da crise vem da Grécia. Por 
um lado, os gregos tentam adotar medidas 
de cortes de gastos e essas medidas seriam 
parte de um pacote de ajuste. Mas vemos 
que há uma grande dificuldade no plano de 
implementação. Por outro lado, também 
é politicamente muito difícil para outros 
países, como a Alemanha, conseguir dar à 
Grécia um pacote de ajuda. 

Por quê?
Por questões como o sistema de aposen-
tadoria grego, o qual permite, por exemplo, 
que haja aposentados com 54 anos de ida-
de. Na Alemanha, ao contrário, há pessoas 
com mais de 67 anos que ainda não conse-
guiram se aposentar. Como é que você con-
vence um trabalhador alemão de 67 anos a 
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pagar mais imposto para fazer um pacote a 
fim de ajudar o grego que se aposentou aos 
54 anos? Eu acho que vai ser complicado. 

e a questão do calote?
Temos o perigo de que ocorra um problema 
mais sério de calote de dívida, pois poderá 
envolver não somente a Islândia e a Grécia, 
mas também outros países, que eles ape-
lidaram de PIIGS – os porcos europeus –, 
Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. 
Se isso acontecer, todos os países que fa-

zem parte da Zona do Euro terão de se re-
arranjar. Esse rearranjo poderá ocorrer de 
uma forma menos ruidosa ou mais ruido-
sa. Fica difícil saber qual dos dois caminhos 
será o adotado e também quanto tempo 
irá transcorrer até que essas coisas acon-
teçam. Mas o risco de haver problemas 
mais sérios na Europa é grande. 

como os outros países 
enxergam o brasil?

Bem melhor do que nós. Nós nos enxerga-
mos mal porque temos a síndrome do fracas-
so. Nós não acreditamos. O Brasil melhorou 
muito, mas muito pouco dessa melhora teve 
a ver com o Brasil; quase tudo teve a ver com 
condições externas favoráveis. Não resolve-
mos os problemas de infraestrutura, saúde, 
educação e corrupção. Como é que o Brasil 
melhorou? Houve muitos outros fatores que 
não tiveram nada a ver conosco, mas com os 
chineses comprando o que fazemos, disponi-
bilidade de dinheiro barato para investirmos. 
Esses fatores criaram uma condição muito 
mais favorável do que aquela que tínhamos 
antes. É por isso que a gente desconfia. 

como analisa o cenário internacional 
para as empresas brasileiras?

No médio e no longo prazo, creio que ele 
será muito favorável. Enquanto houver 
pessoas na China e na Índia saindo do 
campo e indo para a cidade, precisando 
de comida, de ferro, de aço e de cimento, 
estaremos bem. O fato é o seguinte: se o 
mundo precisar de petróleo, ele estará sob 
o nosso pré-sal. Se precisar de álcool, basi-
camente será álcool vindo daqui. Se preci-
sar de comida, lugar para plantar está aqui. 
E o mundo vai precisar disso tudo. 

Quem será o grande consumidor  
do mundo de agora em diante?

Não serão mais os ricos americanos e euro-
peus, que estão sem emprego, sem crédito 
e endividados, e com governos que ainda 
ameaçam quebrar. É o chinês, que não tem 
dívida e tem uma demanda reprimida porque 
nunca consumiu nada. Daqui a pouco, o chi-
nês estará melhor, mas o indiano vem atrás. 
Basicamente, será o consumidor pobre, que 
precisa daquilo que a gente faz bem. n

temos de 
aproveitar as 
oportunidades 
a fim de criar 
condições para 
que possamos 
puxar a carroça 
mundial

“

Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 18, n. 207, p. 28-32, abr. 2010.
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