


COMO SERÁ O BRASIL DENTRO DE DEZ, 15,20 ANOS? A INFLAÇÃO 
continuará sendo um espectro a rondar o país? E qual será o pa
pel efetivo dos Brics (Brasil, Rússia, Índia e China) e do Next 11, 
o grupo dos 11 países que despontam como a segunda geração 
de emergentes, para o crescimento da economia global? O que 
se pode esperar da relação do mundo, especialmente do Brasil 
e da China, com a África? Para analisar estas e outras questões, 
Época NEGÓCIOS consultou algumas das melhores mentes da 
economia e da política de nosso tempo. Nas páginas a seguir, 
Jim O'Neil l , presidente do Goldman Sachs Asset Management 
e criador da sigla Bric, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco 
Central e sócio da Gávea Investimentos, e Ian Bremmer, fun
dador da consultoria de risco político Eurasia, dão a sua opi
nião sobre os temas priori tár ios que deverão estar na agenda 
de empreendedores e executivos nas próximas duas décadas. 

sua metáfora continuam a dar o tom 
nas discussões em torno desse tema. 
Aí está o modelo chinês, um híbrido 
de economia de mercado e socialis
mo que muitos dizem ser equivocado, 
mas que tem se mostrado indiscu
tivelmente bem-sucedido no curto 
prazo. Sobre a próxima página dessa 
história, ninguém sabe - a não ser, é 
claro, que esta será uma das questões 
definidoras do nosso tempo. "Vere
mos uma atuação mais agressiva por 
parte do Estado em lugares como Chi
na, Rússia e Brasil", diz Aldo Musac-
chio, professor da Harvard Business 
School que estuda a ingerência de 
governos nas economias emergentes. 
De acordo com Musacchio, a partici
pação do governo brasileiro em em
presas privadas por meio de bancos 
de fomento e fundos de pensão de 
empresas estatais deverá aumentar 
nos próximos anos. "Não há nenhu
ma indicação do novo governo de que 
instituições financeiras que vivem do 
dinheiro público, como o BNDESPar 
e a Previ, terão uma atuação menor 
que no passado", diz ele. Mas, como 
em todo bom conflito, há quem pense 
o exato oposto disso. "Com o amadu
recimento da sociedade brasileira, 
teremos cada vez menos Estado", afir
ma Horácio Lafer Piva, membro do 
conselho de administração da Klabin. 



O BRASIL NÃO É MAIS UM PAÍS 
emergente. A afirmação é do inglês 
Jim O'Neill, presidente do Goldman 
Sachs Asset Management e autor da 
sigla que resumiu a nova geogra
fia do poder econômico mundial. 
Os Brics foram apresentados ao 
mundo por O'Nei l l há nove anos. 
Desde então, a mítica em torno do 
quarteto permanece. "O Brasil teve 
uma década fantást ica e vai ser 
muito estimulante acompanhá-lo 
nos próximos 20 anos", afirmou a 
Época NEGÓCIOS. Hoje, diz ele, 
diante do quadro de ascensão apre
sentado pela economia do Brasil 
nos úl t imos anos, deixou de fazer 
sentido o título de "emergente". O 
termo apropriado seria "economia 
em crescimento". "Este é o caso dos 
países fora do mundo desenvolvi
do onde se vê aumento de produ
tividade somado a uma si tuação 
demográfica favorável, resultando 
num crescimento acima da média 

mundial", diz ele. Além disso, esse 
novo grupo é formado por países 
que representam pelo menos 1% do 
produto interno bruto (PIB) mun
dial e fornecem aos investidores 
boas condições de entrada e saída. 

"Os Brics, Coreia do Sul, Indoné
sia, México e Turquia estão no gru
po das economias em crescimento 
que deverão emergir nos próximos 
20 anos", afirma o economista. O 
resultado prático disso para compa
nhias brasileiras é a possível cria
ção de novos indicadores de clas
sificação para esses países. "Para 
investidores agressivos e ousados, 
um referencial que incorpore a pre
visão do PIB futuro daria muito 
mais peso às economias em cresci
mento." Como fato isolado, isso não 
diz muito. No entanto, quando se 
soma os passos dados nos últimos 
anos, vê-se uma marcha aparen
temente irreversível rumo ao pro
palado mundo multipolar liderado 
por várias potências. "O Brasil será 
uma das cinco maiores economias 
do mundo em 2050", diz O'Neill. Já 
na próxima década, o PIB do país 
deve superar o da Itália. Em 2032, o 
Brasil ajudará os Brics a ultrapassar 
o G7 (Estados Unidos, Japão, Ale
manha, Inglaterra, França, Itália 
e Canadá) na geração de riquezas. 



AFINAL, A INFLAÇÃO AINDA ESTARÁ 
no centro do debate econômico nos 
próximos dez, 20 anos? "Algum ris
co sempre existe, mas a minha ex
pectativa é que o modelo de controle 
de inflação que está aí se consolide e 
que esta passe a ser uma preocupa
ção normal, como em outros países 
de economia estável", afirma o eco
nomista Armínio Fraga, sócio da 
gestora de recursos Gávea Investi
mentos. Para além dessa discussão, 
vivenciada intensamente nos quatro 
anos em que foi presidente do Banco 
Central (1999-2003), Fraga antevê 
um cenário de oportunidades espeta
culares para o Brasil que irá emergir 
nas próximas duas décadas. "Hoje, é 
improvável que uma empresa global 
não inclua o Brasil entre as suas prio
ridades", diz. Fraga refere-se a uma 
conjuntura formada por fatores como 
melhoria da distribuição de renda, 
abundância de recursos naturais 
e ao fato de o Brasil ser o país mais 

próximo do Ocidente entre os Brics -
"apesar da crise, isso ainda pode ser 
visto como uma vantagem". Sem con
tar a Copa e a Olimpíada que vêm aí. 
Para as companhias brasileiras, diz 
ele, um dos reflexos desse horizon
te ensolarado deve ser o acesso cada 
vez maior a fontes internacionais de 
financiamento, como fundos de pri-
vate equity e mercado de capitais. 
Ok. Chegou a vez do Brasil. E agora? 

Na opinião do ex-presidente do 
BC, algumas dessas oportunidades 
carregam consigo desafios ao cresci
mento que são velhos conhecidos da 
economia brasileira. Um deles está 
na área de infraestrutura: ao mesmo 
tempo que abre espaço a empresas 
que investem nesse setor, seus gar
galos absorvem recursos que po
deriam ser destinados para outros 
fins. "Há um conjunto enorme de 
questões que ainda mantêm o cus
to Brasil num nível muito elevado", 
afirma Fraga. A crítica é comparti
lhada por José Roberto Mendonça 
de Barros, outro economista com 
trânsito nos setores público e priva
do. Segundo ele, há uma série de obs
táculos que, se não forem atacados 
desde já, podem travar o potencial 
da economia brasileira no longo pra
zo. "Impostos muito altos, escassez 
aguda de mão de obra, infraestrutu
ra superprecária e energia cada vez 
mais cara têm causado uma perda 
sistêmica de competitividade", diz 
Mendonça de Barros. "Esta será uma 
equação difícil para as empresas." 



A INOVAÇÃO DEPENDE ESSENCIAL-
mente das empresas e de suas capa
cidades - empreendedora, financeira 
e intelectual - de criar novas solu
ções para produtos, serviços ou pro
cessos. Mas o governo também tem 
um papel crucial nessa área. "Em 
última instância, depende do poder 
público fornecer condições para que 
os negócios possam inovar", chega 
a afirmar Glauco Arbix, sociólogo 
recém-empossado presidente da Fi-
nep (Financiadora de Estudos e Pro
jetos), entidade oficial responsável 
por promover a inovação. Além de 
elevar o investimento em inovação 
- atualmente, 0,65% do PIB, percen
tual considerado baixo mesmo em 
relação a outros emergentes -, cabe 
ao Estado dinamizar estruturas fun
damentais no processo de inovação. 
Entre os tópicos mais recorrentes 
nessa discussão estão a necessidade 
de azeitar a relação entre universi
dades e empresas e a redução da bu
rocracia para o registro de patentes. 

Segundo Arbix, o aquecimento 
dos mercados de petróleo e etanol 
tem fornecido uma experiência em

blemática - e positiva - nesse sentido. 
"O pré-sal pode ser encarado como 
passaporte para o domínio de conhe
cimento novo, capaz de empurrar as 
empresas brasileiras para a enge
nharia de projetos e logística e para 
a fabricação de equipamentos e com
ponentes complexos", diz. O desafio 
é aprofundar os avanços que já têm 
ocorrido nessas áreas e alcançar a in
dústria, onde ainda há uma carência 
muito grande de inovação. No que diz 
respeito aos investimentos públicos e 
privados, Arbix diz que a meta do Bra
sil é chegar a pelo menos 1% do PIB. 



BRASILEIROS QUE VISITAM ANGOLA 
gostam de relembrar as inúmeras 
referências à sua cultura à vista 
naquele país . O megassupermer-
cado popular Roque Santeiro, por 
exemplo, tem o nome inspirado na 
célebre telenovela escrita por Dias 
Gomes nos anos 80. Programas de 
TV da Globo fazem um sucesso es
trondoso por lá, assim como a mú
sica de Roberto Carlos. Da África 
Lusófona para o sul do continente, 
na chamada África Austral , ocor
re o mesmo em Lesoto. A diferen
ça é que, neste país , a influência 
não é o Brasil , e sim a China. Na 
remota cidade de Mokhotlong, o 
supermercado chama-se Hui Hua, 

a casa de ferragens é a Hua Tai e 
a loja de móveis, Fu Zhong. "Nas 
próximas décadas, vamos assistir 
a uma corrida pelos recursos na
turais e pelo mercado consumidor 
emergente do continente africano, 
com destaque para a part icipação 
da China e do Brasi l" , diz A l e 
xandre dos Santos Si lva, profes
sor de his tór ia da África na PUC 
do Rio de Janeiro. "Esses são os 
pa íses que têm atuado de forma 
mais agressiva na ap rox imação 
com a África, embora o façam de 
forma muito diferente", diz ele. 

O governo Lula promoveu via
gens presidenciais a 27 países afri
canos - "Mais que todos os presi
dentes do Brasil juntos", ele dizia. 
O fato é que as relações comerciais 
quintuplicaram entre 2002 e 2008, 
atingindo US$ 26 bilhões. No mes

mo período, as exportações brasi
leiras saltaram 340%, sendo três 
quartos delas de itens manufatu
rados. Com a crise, as relações ar
refeceram (em 2009, o valor movi
mentado caiu para US$ 17 bilhões), 
pois uma parte considerável dos 
recursos desses países provém de 
doações do mundo desenvolvido. 
Enquanto o Brasil se vale de suas 
afinidades culturais, a China costu
ma desembarcar com recursos para 
investir no que for preciso - escolas, 
hospitais, estradas etc. "Daqui para 
a frente, o Brasil terá de se valer 
ainda mais das suas relações histó
ricas, pois a competição com a Chi
na só tenderá a crescer", diz Silva. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 49, p. 51-58, mar. 2011.




