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Estudo mostra que economias de Brasil, China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Rússia serão 
as molas propulsoras da expansão global até 2025 
 
Seis grandes economias emergentes  Brasil, China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Rússia 
serão responsáveis por mais da metade de todo o crescimento global até 2025, afirmou o 
Banco Mundial (Bird) em um relatório divulgado ontem. 
 
Além disso, o sistema monetário internacional provavelmente não será mais dominado por 
uma única moeda, segundo a instituição. 
 
Conforme o poder econômico mudar, o Bird acredita que essas economias bem sucedidas vão 
ajudar a guiar o crescimento em países de renda mais baixa por meio de transações 
comerciais e financeiras entre as fronteiras. "O rápido crescimento das economias emergentes 
tem provocado uma mudança no modo como os centros de crescimento econômico são 
distribuídos entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento – é um mundo realmente 
multipolar", declarou Justin Yifu Lin, economista chefe do Bird. Lin destacou também o aspecto 
corporativo dessa mudança. 
 
"Multinacionais de economias emergentes estão se tornando uma força na remodelação da 
indústria global, com uma expansão rápida nos fluxos Sul-Sul de investimento e de 
investimento estrangeiro direto (IED)", disse. 
 
No relatório, o Bird projetou que, como um grupo, as economias emergentes vão crescer em 
média 4,7% ao ano entre 2011 e 2025. As economias avançadas, enquanto isso, deverão 
crescer 2,3%, embora continuarão sendo cruciais para a economia global, com destaque para 
zona do euro, Japão, Reino Unido e EUA. 
 
Para alcançar essa força, as economias emergentes precisarão lidar com alguns desafios. 
Segundo o Bird, China, Indonésia, Índia e Rússia enfrentam desafios institucionais e de 
governança, enquanto o capital humano e a garantia de acesso à educação são preocupações 
particularmente no Brasil, na Índia e Indonésia. 
 
Com relação ao sistema monetário internacional, o Bird também prevê mudanças. "O cenário 
mais provável para o sistema monetário internacional é um sistema multimoedas centrado em 
torno do dólar, euro e yuan", diz o relatório. Essa probabilidade é derivada da previsão de que 
EUA, zona do euro e China serão os três maiores polos de crescimento global até 2025. 
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