
Gustavo Machado 
gmachado@brasileconomico.com.br 
Caso o Brasil não avance em sua 
política fiscal e monetária, difi
cilmente será capaz de crescer 
mais do que 4% ao ano. Ao mes 
mo tempo, já possui fundamen
tos econômicos sólidos e desen 
volvidos para conseguir atingir 
o seu potencial e até alcançar a 
gigante China. Embora ambos 
os argumentos pareçam confli
tantes, eles pertencem ao mes
mo economista, o presidente 
do Goldman Sachs, Jim O'Neill, 
criador do acrônimo Bric (sigla 
que agrega as quatro maiores 
economias emergentes — Bra
sil, Rússia, Índia e China). Nu
ma conversa ex
c l u s i v a c o m o 
BRASIL ECONÔMICO, 
O'Neill afirmou: 
"O maior proble
ma brasileiro são 
os juros. O país 
precisa reduzir 
suas as taxas de 
juros ao consu
midor ." 

em 50 anos. Hoje, somos a 
sexta. Sua projeção foi revista? 
O Brasil chegou à sexta posição 
10 anos mais rápido do que pen
sei. A evolução do Bric está sen
do mais rápido do que qualquer 
um imaginou. Será difícil o Bra
sil alcançar a quarta posição, 
pois não é possível descartar E s 
tados Unidos, China e Índia. E n 
tão seria necessário ultrapassar 
todas as outras economias de
senvolvidas. Não é impossível e 
ficarei muito satisfeito de ver is 
so se concretizar. Brasil tem de
mografia muito favorável com
parada a esses países. Alema
nha, por exemplo, terá cada 
vez mais dificuldades devido 
ao perfil demográfico. 

O sr. defende a 
criação de um 
grupo menor que 
o G20. O Brasil 
tem espaço nele? 
Com certeza. Por 
causa desse aspec
to multicultural 
penso que o Brasil 
é único no G20 e 
tem muito a oferecer. Nem C h i 
na, ou Estados Unidos, Europa e 
muito menos a Rússia têm esse ti
po de diversidade. Isso faz com 
que o brasileiro seja tolerante 
quanto a escolhas, algo muito im
portante. O Brasil é tolerante 
não só consigo, mas com outros 
países. Existe um papel muito 
importante para o Brasil. Por 
muitos anos, o G20 foi algo fan
tástico, mas hoje é muito grande 
para lidar com assuntos estratégi
cos. Cada vez mais faz sentido 
ter um grupo como o G7. Alema
nha, França e Itália seriam com
binados em um só e abririam es
paço para o Bric. Brasil definitiva
mente tem espaço neste grupo, 
além de ser das maiores econo
mias, tem muito a oferecer. 

Dez anos atrás, o sr. disse que 
seríamos a quarta economia 

Então, quando 
o Brasil e outros 
emergentes 
poderão ser 
considerados 
desenvolvidos? 
É por isso que fa
lo tanto da Coreia 
do Sul. Hoje, ela 
já alcançou o mes
mo nível de rique
za da Espanha. 
Por isso ela deve 
ser um modelo 
para o Brasil, que 
precisa melhorar 
seu ambiente de 
crescimento para 
alcançar esses paí
ses. De fato, ele 
necessita se aper

feiçoar suas bases produtivas. 

Para isso, o Brasil não depende 
mais de elementos políticos do 
que econômicos? 
Muitas coisas têm que mudar, 
como a corrupção, que é o que 
impede muitas vezes um país 
de se desenvolver. Mas, nesta 
área, o Brasil está indo melhor 
do que Índia, Rússia e China. 
Existem variáveis que fazem 
com que a Coreia esteja acima. 

O câmbio também é entendido 
como um problema. É uma 
solução desvalorizar o real? 
A principal diretriz de uma eco
nomia não é a moeda e sim a 
oferta e demanda. O Brasil preci
sa ter companhias mais compe
titivas e mais produtivas. Por is
so Alemanha e Coreia do Sul es
tão bem, apesar da moeda. 

Quais os riscos que põem em 
xeque o crescimento do Brasil? 
Os riscos são os juros. Eles preci
sam cair. A economia não sus
tentará um crescimento acima 
de 4%ao ano sem um grande vo
lume de investimentos. Para 
crescer cerca de 5% ou 6% é 
preciso reduzir as taxas de j u 
ros. Provavelmente, este é o 
pior problema do Brasil. O que 
puxará o desenvolvimento se
rão os investimentos, não o co
mércio internacional de com-
modities. 

Há uma solução à vista 
para a crise mundial? 
Penso que a situação europeia é 
muito complicada. Ainda não 
há uma solução permanente. 
Muitos países adentraram a zo
na do euro com perfis econômi
cos muito diferentes. Continua
remos a ter fases com crise e ou
tras sem. Eventualmente, em al
guns anos, teremos chance de 
fazer reformas estruturais e a s i 
tuação melhorará. Mas hoje, 

percebemos que a crise euro
peia é o maior risco para a eco
nomia global. O problema, no 
entanto, não é financeiro. A C h i 
na cria uma Grécia a cada 11 se
manas e meia. Os quatro países 
do Bric criam uma nova Espa
nha todo ano. 

Então o sr. não acredita 
quando dizem que teremos 
uma década perdida? 
Nem um pouco. O PIB mundial 
crescerá esta década, provavel
mente, 4% por ano. Nos últi
mos 30 anos ele cresceu 3 ,4% 
ao ano. As pessoas que dizem 
que haverá uma década perdida 
não entendem o que está aconte
cendo com o mundo. Ele está f i 
cando mais forte e não mais fra
co. O mundo não é mais domi
nado pelos Estados Unidos e E u 
ropa. O PIB da China crescerá 
mais que o dos países desenvol
vidos juntos. As pessoas que fo
cam neste tipo de argumento 
não têm em suas mentes que o 
mundo está mudando. Isso é 

tão claro para mim. Vemos bra
sileiros e chineses por toda a E u 
ropa comprando artigos de l u 
xo. Isso está acontecendo no 
mundo todo. 

Estive no Reino Unido há 
algumas semanas e percebi 
que os britânicos não estão 
tão preocupados com a crise. 
Vejo muitos investidores em 
Londres preocupados com a cr i 
se. Mas uma coisa que precisa
mos entender é que o mundo 
não está em crise, ele apenas es
tá mudando muito rapidamen
te, e como já disse: Europa não 
é o mundo. O que existe é a sen
sação de satisfação por que o Rei
no Unido não faz parte da zona 
do euro, o que fornece uma inde
pendência monetária maior. A 
economia britânica está frágil, 
mas pode passar por uma acele
ração mais cedo por causa dessa 
independência. 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Caderno Especial Brasil em Perspectiva, p. A38.




