


est range i ros fazerem negócios por lã? 
LYONS - Meu pai trabalhou para uma 
companhia aeronáutica inglesa que 
foi comprada pelos americanos. A 
fábrica foi fechada e os planos foram 
todos para os Estados Unidos. Essas 
coisas acontecem há muitos anos. A 
China é um mercado difícil. Os salá-
rios estão subindo muito, o que eleva 
os custos e se torna um problema cen-
tral. Uma lição da crise é que a China 
tem que subir um degrau na escala de 
valor, não pode confiar na venda de 
produtos baratos para consumidores 
ocidentais superendividados. O desa-
fio é proteger os direitos de proprieda-
de intelectual e migrar para o topo da 
cadeia de valor, em que o importante 
não é o preço. Alguém sempre pode 
fabricar um produto mais barato que 
o seu. Você precisa fazer algo que 
tenha um diferencial não ligado ao 
preço. Fácil de falar, difícil de fazer. Brasil é muito diferente, fala outro 

idioma, tem uma cultura um pouco 
diversa e não quer assumir o papel 
natural de líder regional. Conheço 
mais a Indonésia que o Brasil, mas 
vejo muitas similaridades entre os 
dois nos últimos dez anos. Os merca-
dos domésticos são fortes, a política 
econômica tem muita credibilidade. 
A política transformou as duas eco-
nomias em curto espaço de tempo. O 
Brasil tem projetos de infraestrutura 
a caminho com a Copa de 2014 e a 
Olimpíada de 2016. Provavelmente 
serão construídos alguns "elefantes 
brancos", mas os dois eventos serão 
importantes para aumentar o conhe-
cimento sobre o País. O grande negó-
cio para o Brasil são seus laços com a 

LYONS - Certamente o setor de servi-
ços é interessante para o Brasil, pois 
o mercado doméstico da India é gran-
de para quem quer vender. As gran-
des empresas chinesas têm ido mais 
para o Exterior atualmente, coisa 
que as indianas já fazem há mais 
tempo. Isso atrai dinheiro para o 
Brasil, como um mercado-alvo de 
vendas. A grande diferença é que a 
China é muito dirigida pelo Estado. 
Os negócios envolvendo energia, por 
exemplo, são tratados na esfera dos 
governos. Na India, as tratativas são 
mais entre as corporações do que 
entre os governos. 

China, com a Asia, com 
a Alemanha. E sua 
habilidade natural 
para desenvolver o mer-
cado doméstico. A índia 
é uma das economias 
que muitos brasileiros 
não consideram, pois é 
muito voltada para o 
mercado doméstico. A 
índia tem um potencial 
de abrir consideravel-
mente e o Brasil deveria 
pensar nela de forma 
estratégica. 



milhões de representantes eleitos, 
dos quais um milhão são mulheres. O 
maior valor da India é a sua demo-
cracia, mas isso também pode ser um 
problema, pois significa mais tempo 
para conseguir fazer as coisas. O 
processo é mais lento, o planejamen-
to pode ser vagaroso e isso pode segu-
rar um pouco os negócios. Mas, quan-
do as pessoas precisam, elegem pes-
soas que adotam boas políticas para 

na Inglaterra, que estamos precisando 
(risos). O Ocidente precisa encarar as 
oportunidades das economias emer-
gentes. O Brasil faz isso, está certo em 
olhar para a Asia e não apenas desen-
volver seu mercado doméstico. Eu não 
colocaria todos os ovos na mesma 
cesta. Além da China, pensaria em 

investir no sudeste da 
Asia, pois fizeram trata-
dos comerciais. O sul 
também tem de ser consi-
derado: índia, Paquistão, 
Bangladesh, Sri Lanka. 
Um terço da população 
vive nesta região. 

excesso de regulação. Na China, a 
infraestrutura está melhorando con-
sideravelmente, pois eles não preci-
sam se preocupar com o que a popula-
ção pensa, simplesmente impõem as 
mudanças. Nesse aspecto, a China é 
mais parecida com Singapura, com 
planos de longo prazo, de cinco a 25 
anos. A India é mais caótica. Isso 
aumenta seu charme, mas nem sem-
pre garante o crescimento econômico. 

Africa está mudando 
muito, está saindo melhor 
que a encomenda. Obvi-
amente, é preciso geren-
ciar as expectativas, ter 
paciência. Os novos cor-

redores comerciais com a Asia e a 
América Latina estão ajudando. O Brasil 
tem um papel fundamental criando seus 
próprios corredores comerciais. 

DINHEIRO - 0 mundo vive uma guerra 
cambial. Como o rebalanceamento da 
economia internacional irã ocorrer? 
LYONS - A recuperação da economia 
mundial está acontecendo. O copo não 
está 100% cheio, mas tem dois terços 
de água e o setor privado precisa 
aproveitar este momento. Porém, o 
foco nos próximos 12 a 18 meses será 
no terço do copo que está vazio. As 
guerras cambiais são um reflexo disso. 
O problema é que elas levam a guer-
ras comerciais e todos saem perdendo. 
O importante é não subestimar os ris-
cos no curto prazo nem deixar de ser 
otimista no médio prazo. 
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