
A independência do Banco Cen-
tral é condição determinante pa-
ra o Brasil continuar no grupo
de países conhecidos como
BRIC, de acordo com o criador
do acrônimo e presidente do
conselho da Goldman Sachs As-
set Management, Jim O’Neill.
“Foi a meta de inflação mais bai-
xa e estável que justificou a en-
trada do ‘B’ no BRIC em 2001.
Espero que o governo permita
que o BC continue independen-
te”, alfineta o economista sobre
a possível coordenação entre a
autoridade monetária e o Minis-
tério da Fazenda para reduzir a
taxa de juros para um dígito a
despeito do índice de preços.

“Espero que o BC tenha dimi-
nuído a Selic, em agosto do ano
passado, porque percebeu que o
crescimento do país seria mais
lento. Caso contrário, o ‘B’ po-
de desaparecer”, afirma. Sua
opinião sobre isso está nas en-
trelinhas, e não é explícita so-
bre a independência ou não do
BC brasileiro hoje. “Tenho que
tomar cuidado com a resposta”,
diz O’Neill, sabendo do impacto
de sua avaliação e ressaltando
sua amizade com o ex-presiden-
te do BC Armínio Fraga.

Para O’Neill, um dos princi-
pais desafios do Brasil é exata-
mente reduzir a Selic sem per-
der de vista a inflação. “A saída
é a questão fiscal. Com isso, o
BC pode levar a taxa de juros pa-
ra o patamar que quiser. Muitos

acham que a inflação é uma saí-
da fácil para o crescimento, mas
não é. O Brasil tem que tomar
cuidado”, avalia.

Outro empecilho que o país
terá de resolver, nos próximos
anos, refere-se à inovação e
criatividade. “O governo tem
de dar condições para o país ter
mais patentes, como acontece
na Coreia do Sul.” Resolvidas es-
sas questões há possibilidade de
o Brasil crescer mais na segun-
da década do BRIC — iniciada

neste ano — do que na que se en-
cerrou, em 2011.

A projeção de crescimento
do país feita pelo Goldman para
os próximos cinco anos é de 4%
anuais. Em 2012, em particular,
a expectativa do Produto Inter-
no Bruto (PIB) é menor, de
3,6%, ainda assim acima da esti-
mativa de 3,3% compilada pela
Consensus Economics. “Por
causa do crescimento de 2,7%
em 2011, muita gente acha que
o Brasil vive uma nova realida-
de e se esquecem que no ano an-
terior o país cresceu 7,5%. Tem
condições de crescer até 6% ao
ano, mas isso leva tempo.”

Com relação à desaceleração
da China, O’Neill se diz despreo-
cupado, por considerar uma de-
cisão deliberada do governo
que detectou picos inflacioná-
rios nos próximos anos. “Dife-
rentemente da crise dos EUA
quando se fechou os olhos para
a questão do crédito, o que está
acontecendo na China não é al-
go para se ficar preocupado e,
sim, agradecido.”

Para o economista, o PIB do
bloco BRIC será maior do que o
dos Estados Unidos em 2015.
“Parece loucura ter a mesma
composição do G-7 até hoje.
França e Alemanha têm a mes-
ma moeda, ao passo que o BRIC
está fora”, diz sobre o grupo

composto por Estados Unidos,
Japão, Grã-Bretanha, Alema-
nha, França, Itália e Canadá.
O’Neill diz que, se fosse conside-
rada apenas a questão econômi-
ca, faria mais sentido ter um
G-8 composto por Brasil, Rús-
sia, China, Índia, Indonésia, Mé-
xico, Coreia do Sul e Turquia.

Novas apostas
Parte desses países citados por
O’Neill compõem o grupo que
pode ser a nova potência mun-
dial ou o BRIC de 10 anos atrás.
Bangladesh, Egito, Indonésia,
Irã, México, Nigéria, Paquistão,
Filipinas, Coreia do Sul,Turquia
e Vietnã são os próximos 11 paí-
ses (Next-11, em inglês) a apre-
sentar crescimento significati-
vo que deve provocar impacto
semelhante ao do BRIC. “O PIB
dos mercados em desenvolvi-
mento vai ser o dobro do cresci-
mento dos Estados Unidos e Eu-
ropa, na próxima década. Por
que chamá-los de mercados
emergentes?”, questiona.

Sobre a ausência da África do
Sul tanto no BRIC quanto no
N-11, O’Neill justifica que há
possibilidade da entrada do país
quando se tornar o propulsor de
toda a economia africana. “Se
conseguir liderar, será justificá-
vel. Hoje, é muito menor do
que México e Indonésia.” ■

Um dos mais importantes exe-
cutivos de Londres foi multado
em 450 mil libras (US$ 720
mil) por passar informação pri-
vilegiada em um caso que irá
embaraçar seu empregador J.P.
Morgan e que marca um impul-
so dos reguladores da Inglater-
ra para atingir personalidades
importantes.

O executivo Ian Hannam de-
mitiu-se ontem para lutar con-
tra a multa imposta pela Finan-
cial Services Authority (FSA)
em relação a e-mails trocados
em 2008 que continham infor-
mações sobre um de seus clien-
tes, a Heritage Oil.

O ex-soldado das forças espe-
ciais, de origem humilde, é a
quinta pessoa a ser multada em
relação à divulgação imprópria
este ano, pelo regulador. O FSA
foi anteriormente acusado de
ser ineficaz na luta contra a cri-
minalidade financeira. Dos cin-
co, Hannam é o executivo mul-
tado mais importante.

Hannam demitiu-se do car-
go de presidente do Conselho
de Administração da área de
Equity Capital Markets, depois
de duas décadas na compa-
nhia, informou o JPMorgan a
seus funcionários em um me-
morando interno.

A multa de Hannam, detalha-
da em uma decisão datada de 27
de fevereiro e resultado de uma
longa investigação, está entre
as maiores cobradas de um indi-
víduo por abuso de mercado,
embora seja ofuscada pelos 3,6
milhões de libras do investidor
de hedge funds David Einhorn
aplicados em janeiro por abusos
comerciais.

A FSA disse que não havia evi-
dência de que alguém negociou
ações como resultado dos
e-mails, ou que Hannam teve al-
gum ganho pessoal, o que levou
alguns a questionar o destaque
dado à sua decisão, antes de um
recurso. ■ Reuters
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após multa
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“Desvio de foco da inflação
pode tirar Brasil do BRIC”

China abre mercado para estrangeiros

Mensagens trocadas em
2008, com informações
sobre cliente, motivou
investigação abertaThomas Lee/Bloomberg

Nelson Ching/Bloomberg

Para Jim O’Neill, que criou o acrônimo, se o foco do BC mudar de meta de índice de preço para meta
de juros, país perde posto no bloco; economista aponta 11 novos países emergentes de destaque

A multa de
Hannam, após longa
investigação, está
entre as maiores
cobradas por
abuso de mercado

AGENDA
● No Brasil tem IPC-S às 7h
e fluxo cambial, às 12h30.
● Na Europa tem decisão
de juros pelo BCE, às 8h45.
● Nos Estados Unidos estão
previstos dados de emprego
no setor privado e ISM de
serviços, a partir das 9h15.

A China está acelerando a abertura do mercado de capitais à medida
em que muda o rumo do modelo de exportações para crescimento do
consumo doméstico. A China Securities Regulatory Commission elevou
de US$ 30 bilhões para US$ 80 bilhões as cotas para investidores
institucionais estrangeiros investirem em ações, bônus e depósitos
bancários. Desde que este processo começou, em 2003, o governo
reservou US$ 25 bi em cotas a 129 empresas estrangeiras. Bloomberg

CRESCIMENTO DO PIB

Estimativas do Goldman Sachs Asset Management 
versus consenso internacional

ESTADOS UNIDOS 
REINO UNIDO
ZONA DO EURO
JAPÃO
BRASIL
CHINA
ÍNDIA
RÚSSIA
MÉXICO
COREIA DO SUL
NDONÉSIA
TURQUIA
MUNDO

2,5%
1%

-0,4%
1,9%
3,6%
8,2%
7,2%
4%

3,6%
3,4%
6%
3%

3,6%

2012 2013

Fontes: Goldman Sachs Asset Management e consultoria Consensus Economics
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O’NeillelegeTurquia,VietnãeEgito entreospróximos11paísesaapresentarcrescimentosignificativo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




