
ÉPOCA - O senhor se envolveu com o Bra
sil na época da crise da dívida externa, nos 
anos 80, quando o país era o patinho feio 
do sistema financeiro internacional. Hoje, 
o Brasil se tornou um dos queridinhos 
dos financistas e investidores globais. 
Como o senhor vê essa transformação? 
William Rhodes - Eu sempre fui otimis
ta em relação ao Brasil, mesmo nos 
momentos mais difíceis. Nos últimos 16 
anos, o Brasil alcançou sua estabilidade 
econômica e o setor privado brasileiro 
é um dos mais fortes não só na Amé
rica Latina, mas em todo o mundo. 
Estou muito otimista com o Brasil hoje. 
No passado, durante as décadas de 80 
e 90, muita gente falava que o Brasil 
era o país do futuro. Para mim, o país 
do futuro virou o país do presente. 

ÉPOCA - Na época da moratória, em 
1985, muita gente no mercado finan
ceiro local e externo tinha uma visão 
apocalíptica. Mesmo naquele momen
to o senhor se manteve otimista? 
Rhodes - Sempre acreditei que aquele 
seria um período de curta duração, 
que o Brasil iria mudar rapidamen
te. Isso aconteceu com a adoção 
do Plano Real, implementado por 
Fernando Henrique Cardoso e sua 
equipe, quando ele era ministro da 
Fazenda, em 1994.O resto é história. 

ÉPOCA - Qual é a explicação 
para tanto otimismo? 
Rhodes - Há muitas oportunidades 
no Brasil, em todos os setores da 
economia - agricultura, petróleo, 
gás, etanol, energia elétrica, aviação. 
Como disse, o setor privado brasilei
ro é um dos mais fortes do mundo. 



ÉPOCA - Em sua opinião, o 
que levou a essa mudança de 
percepção em relação ao Brasil? 
Rhodes- Acredito que foi a base demo
crática do país e o controle das finanças 
do setor público. O setor bancário 
é seguro e forte, um dos maiores do 
mundo por capitalização. O Citigroup 
tem uma grande presença no país. 
Está há quase 100 anos no Brasil. 

ÉPOCA - O senhor foi um dos poucos 
representantes do sistema financeiro 
americano que alertaram para os riscos 
da atual crise global antes de ela se 
agravar, em setembro de 2008, com 
a quebra do banco Lehman Brothers. 
O que o preocupa hoje no Brasil? 
Rhodes - O ingresso de capital es
trangeiro está muito forte hoje no 
Brasil. O Brasil impôs alguns contro
les para a entrada de capital externo, 
com o objetivo de reduzir o fluxo. 
Entendo que são medidas de curto 
prazo. O governo também anun
ciou alguns cortes no Orçamento, 
para equilibrar o aspecto fiscal. 

ÉPOCA - A alta da inflação no 
Brasil não o preocupa? 
Rhodes - No mundo, hoje, o problema 
da inflação é generalizado. Essa é uma 
preocupação mundial. Acredito que 
o pessoal do Banco Central, o (Ale
xandre) Tombini (presidente do BC), 
e o governo Dilma sabem o que está 

acontecendo e vão manter a infla
ção sob controle. Acredito que eles 
vão praticar uma política monetária 
adequada. Sou muito otimista por
que acredito que o Banco Central e o 
governo vão manter a estabilidade. 

ÉPOCA - Hoje, em sua visão, qual é o 
maior risco para a economia global? 
Rhodes - Há um risco claro relaciona
do com a inflação no mundo. O caso 
da China, especialmente, preocupa. 
A tendência é menosprezar o impacto 
do aumento dos preços dos alimen
tos e do petróleo. Muitos mercados 
emergentes, como o Brasil, também 
estão procurando encontrar formas 
de absorver o enorme fluxo de capi
tal externo que estão recebendo, por 
concentrarem o crescimento global, 
enquanto os Estados Unidos, a Europa 
e o Japão ainda se debatem para su
perar a crise financeira. O problema 
é que, com a alta da inflação, os mais 
atingidos serão os países em desenvol
vimento, porque ela afeta o crescimen
to econômico e os mais pobres. 
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