
BRICS ou CISBR? 
Crescimento brasileiro foi menor que o da Índia, 

da China e da recém-chegada ao grupo 

África do Sul e quase igual ao da Rússia 

A
sigla BRICS - abreviatura de Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul 

- é uma das que mais fazem suces-

so no mundo atual. Foi criada em 

2001 pelo economista Jim O'Neill, 

analista de mercado do grupo Goldman Sachs, 

para caracterizar as letras iniciais de um grupo 

de países que superarão os do G-6 (designação 

para o grupo dos seis países mais desenvolvidos 

economicamente: Estados Unidos, Japão, Reino 

Unido, Alemanha, França e Itália) até 2050. 

Quem vê a sigla pode confundir-se com o B 

de Brasil, pois por estar no início da sigla tem-se 

a impressão de que o nosso pais é o líder do gru-

po. Mas não é bem assim: o nosso crescimento 

( 4 , 2 ° ) foi menor que o da Índia ( 7 , 8 ° ) , da China 

(9,7°) e da recém-chegada ao grupo África do 

Sul ( 4 , 8 ° ) e quase igual ao da Rússia. 

Em comum os cinco países têm a grande-

za - física, em primeiro lugar. Porém, os cinco 

deverão mais concorrer do que cooperar entre 

si. Por exemplo: recursos exportados à China ra-

pidamente transformaram-se em problemas im-

portados da China, sobretudo para as indústrias 

manufatureiras, que não conseguem competir 

em virtude de uma concorrência desigual. 

Já a Índia, como civilização, é a segunda mais 

antiga, depois da China, mas sua diversidade cultu-

ral representa também um grande desafio. A ques-

tão para a Índia é como gerar riqueza o suficiente 

para que a inclusão social seja também suficiente, 

dadas as condições de extrema pobreza, de falta 

de recursos materiais, da excessiva burocracia e 

de conflitos políticos e até religiosos do país. 

A Rússia, por sua vez, tem uma economia 

pouco diversificada, dependente de exporta-

ções de commodities energéticas. 

O Brasil, infelizmente, não figura muito 

bem em diversos rankings. Somos o 58° colo-

cado no ranking de competitividade do World 

Economic Forum e 127° no "Doing Business" 

do Banco Mundial. 

A realidade é que, atualmente, ser gran-

de em qualquer indicador não significa ser 

mais rico, e mesmo ter relevância em um dos 

indicadores não confere ao país primazia em 

comparação a outro. 

Além dos quatro países originais do BRIC, 

Jim O'Neill quer incluir no grupo os novos 

emergentes, tais como África do Sul - já está 

sendo usada a expressão BRICS, que a inclui, 

c o n f o r m e desc r i to no p r ime i ro p a r á g r a f o 

deste artigo - México, Coreia do Sul, Turquia 

e Indonésia, mas isso é juntar economias que 

representam somente 1o do PIB mundial. 

Portanto, temos ainda que crescer mais para 

fazer jus a uma posição de destaque entre os 

emergentes. A ut
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Text Box
Fonte: Intra Logística, São Paulo, ano 32, n. 252, p. 98, set. 2011.




