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O Produto Interno Bruto brasilei-
ro (PIB) deverá superar o da Fran-
ça e da Inglaterra e fazer com que
o país assuma a posição de sétima
maior economia mundial já nos
próximos dois anos, seguindo o
critério de Paridade de Poder de
Compra da população (PPC). A
projeção é de um estudo da con-
sultoria PricewaterhouseCoopers
(PwC) sobre o futuro da econo-
mia mundial até 2050, que será
divulgado hoje. O levantamento
atualiza as projeções elaboradas
em 2008 pela empresa, antes do
estouro da crise internacional.

Segundo a consultoria, a tur-
bulência acelerou o processo de
mudança no poder econômico
global dos países desenvolvidos
para as economias emergentes.

Assim, o conjunto de sete paí-
ses em desenvolvimento forma-
do por China, Índia, Brasil, Rús-
sia, México, Indonésia e Turquia
(o chamado E7) deve somar, já
em 2017, um PIB — ajustado ao
poder de compra de sua popula-
ção — superior ao do G7, grupo
dos países mais ricos do mundo
que inclui EUA, Japão, Alema-
nha, Reino Unido, França, Itália e
Canadá (ver ao lado).

Segundo o economista-chefe
da PwC, John Hawksworth, caso
não ocorra nenhuma surpresa no
cenário atual o Brasil poderá
atingir até 2030 a quinta posição
entre as maiores economias do
mundo, superando também Rús-
sia e Alemanha.

Para o especialista, o país ob-
teve um crescimento médio forte
nos últimos seis anos e a tendên-
cia é ascendente. O otimismo se
dá por conta do que ele vê como
vantagens peculiares inerentes
ao país, como uma população que
tende a se manter predominante
jovem pelos próximos anos, ao
contrário de vários países euro-
peus. Além disso, os recursos na-
turais também farão diferença
pelo crescimento da demanda
global, o que deve manter eleva-
do o preço das commodities pelas
próximas duas décadas.

Brasil se tornará a
7ª maior economia
mundial em 2013
Estudo da PricewaterhouseCoopers vê país superar França e Reino
Unido nos próximos anos, na esteira da ascensão dos emergentes
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E7 X G7

Estimativa de crescimento dos dois blocos econômicos, em US$ trilhões 

A alcunha E7 designa
o grupo de países em 
desenvolvimento formado
por China, Índia, Brasil, 
Rússia, México,
Indonésia e Turquia

Já o G7 é formado por 
Estados Unidos, Japão, 
Alemanha, Reino Unido, 
França, Itália e Canadá, 
considerados as maiores 
democracias desenvolvidas 
do mundo
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É o valor estimado do PIB 
ajustado ao poder de compra 
dos países do E7

US$ 41 tri

ANO EM QUE OS EMERGENTES 
PASSARÃO OS DESENVOLVIDOS

E7 x G7

CHINA x EUA

ÍNDIA x JAPÃO

RÚSSIA x ALEMANHA

BRASIL x INGLATERRA

MÉXICO x FRANÇA

INDONÉSIA x ITÁLIA

TURQUIA x CANADÁ
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Futuro
A PwC estima a média de cres-
cimento do PIB nominal brasi-
leiro em 4,5% ao ano. Para Ha-
wksworth, o crescimento aci-
ma dos 7%, previsto para 2010,
e de 5% em 2011 fazem parte de
um cenário de alta robusta pe-
los próximos dez anos. Mas no
longo prazo este ritmo deve na-
turalmente diminuir.

O presidente da Sociedade
Brasileira de Estudos de Empre-
sas Transnacionais e da Globali-
zação Econômica (Sobeet), Luis
Afonso de Lima, diz que no curto
prazo o Brasil de fato tem se be-
neficiado da crise nos países cen-
trais, mas desconfia do otimismo
no longo prazo. Para ele, a garan-
tia de um crescimento médio na
ordem dos 4,5% dependerá do
“dever de casa” do governo para
sustentar esse nível com uma
taxa de investimento mínima de
23%. “Esse ritmo precisa depen-
der dos nossos próprios méritos e
não dos resultados das reorgani-
zação da economia global”.

Já Hawksworth diz que, no
curto prazo, com as mais altas ta-
xas de juros do mundo, o país é
um imã para o especulador es-
trangeiro. “A taxa de juros alta
está gerando uma distorção pre-
judicial. Mas isso deve mudar no
longo prazo”, finaliza. ■

“O centro de gravidade da
economia mundial está
mudando. 2050 terá China
e Índia na liderança mundial.
Com populações muito
maiores, este processo seria
um retorno ao padrão histórico
anterior à Revolução Industrial,
quando o poder econômico
global saiu da Ásia para a
Europa Ocidental e os EUA”

John Hawksworth
Economista-chefe
da PwC

Divulgação

PALAVRA-CHAVE

Paridade do Poder
de Compra
A avaliação por esse critério
mede o volume relativo de bens
e serviços produzidos em cada
economia tendo como base o
padrão de vida de uma família de
determinado país comparado aos
EUA e eliminando a conversão do
câmbio. Já olevantamento do PIB
nominal ou de valor de mercado
compara a produção de bens
e serviços sem a ponderação
das diferenças cambiais
existentes entre os países.

✽

Encontro de ministros
do G7: grupo deverá
ser superado pelos
emergentes em 2017
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Governo anuncia programa contra a miséria
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello,
disse ontem que o combate à pobreza extrema adotará um modelo
de gestão similar ao do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
com prestação de contas e metas claras. Ela aponta como principais
ferramentas a inclusão produtiva, a ampliação de rede de serviços e
a transferência de renda. “Vamos construir um modelo de gestão, com
metas e condições de monitoramento claras para prestar contas”, disse.

● IBGE divulga inflação oficial
de dezembro, o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
Segundo expectativas do
mercado financeiro, apontadas
no último relatório Focus (BC),
a inflação acumulada de
2010 deve chegar a 5,35%.

AGENDA DO DIA
Wilson Dias/ABr
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PROJEÇÃO REAL DE CRESCIMENTO DO PIB ATÉ 2050 

Países do E7, em percentual médio anual de crescimento  

PIB POPULAÇÃO PIB PER CAPITA PIB AJUSTADO AO VALOR 
DE MERCADO DE CÂMBIO
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China assume
liderança
global em 2018
Consultoria vê como inevitável
a ultrapassagem do país oriental
sobre a economia dos EUA

Na liderança do processo de as-
censão das economias emergen-
tes está a China. O país oriental
deverá desbancar em breve os
Estados Unidos da posição de
primeira economia do mundo.
Segundo a projeção elaborada
pela consultoria Pricewaterhou-
seCoopers (PwC), com base em
dados de 2009 do Banco Mun-
dial, o Produto Interno Bruto
(PIB) chinês vai assumir a lide-
rança global em 2018, levando
em consideração o critério da Pa-
ridade de Poder de Compra
(PPC). Já usando a métrica do PIB
nominal — medida que considera
o Produto Interno Bruto a preços
de mercado de câmbio (MER, na
sigla em inglês) — a mudança de-
verá ocorrer em 2032.

Segundo a PwC, trata-se de
um processo inevitável. Para o
economista-chefe, John Ha-
wksworth, a transferência na
ordem econômica mundial se
dá de forma mais lenta quando
se considera esta medida, mas
acontecerá de qualquer forma
ao longo dos próximos 20 anos.
“O sistema das relações co-
merciais entre os países está
em franco processo de reorga-
nização”, diz ele, que é res-
ponsável pelo estudo. “Nós in-
clusive já estamos vendo isso
na prática, tendo como exem-
plo o Brasil que já tem a China
como principal parceiro das
suas exportações ao invés dos
Estados Unidos”.

A tendência também coincide
com as projeções do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) que
estima ainda para mais cedo, em
2016, a ultrapassagem chinesa
dentro do mesmo critério. Neste
ano, a China deve obter o valor
do PIB ajustado ao seu poder de
compra na ordem dos US$ 19
trilhões, enquanto os Estados
Unidos irão aferir em torno de
US$ 18,7 trilhões. A Índia apare-
ce em terceiro em ambas as ava-
liações. Mas, de acordo com a
PwC, serão os indianos os mais
beneficiados tanto no curto pra-
zo quanto no longo. A Índia po-
dem superar o Japão no início de
2011 com base no PIB em PPP. E,
pelo mesmo critério, ultrapassar
os EUA em 2050. ■ R.B.N.

A Índia deve
ultrapassar o Japão
já em 2011 e pode
alcançar os EUA
por volta de 2050

Fotos: Tim Sloan/AFP

Obama e o presidente
chinês, Hu Jintao:
oriente deverá liderar
a economia mundial
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