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O economista Jim O'Neill está otimista. Ele aposta em crescimento surpreendente do País. Mas 

alerta: o governo deve sair do caminho dos empreendedores./Divulgação LUZ 

 

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e o impacto das decisões de política 

econômica na atração de investimentos foram discutidos em diferentes momentos no último 

fim de semana, durante o 6º Congresso de Mercados Financeiro e de Capitais da 

BM&FBovespa, realizado em Campos do Jordão. 

 

De um lado, Jim Rogers, investidor norte-americano e autor de diversos livros, como o recente 

Street Smarts, e de outro o britânico Jim O'Neill, que deixou a presidência da Goldman Sachs 

Asset Management em maio deste ano, e é conhecido por ter cunhado a sigla BRICS, que 

refere-se aos países emergentes com potencial de crescimento: Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul. 

 

Ambos compartilham o interesse pela economia brasileira, mas têm opiniões diferentes sobre o 

desempenho do País, que passa por um ano de baixo crescimento econômico, inflação 

pressionada, incertezas sobre a situação fiscal, e câmbio em elevação por causa da expectativa 

pela redução de estímulos à economia dos Estados Unidos por parte do Federal Reserve (o 

Fed, o banco central norte-americano). 

 

Leia as duas visões sobre o desenvolvimento do País, na análise de dois nomes de peso na 

economia mundial. 

 

'Potencial para dar confiança' 

 

O Brasil tem potencial para impulsionar a confiança do empreendedor e chacoalhar os 

investimentos. Mas nada ocorreu para incentivar o setor privado nos últimos dois anos. "É 

preciso que o governo saia do caminho para permitir investimentos. E que a economia seja 

mais aberta. Não acho que o País esteja tão ruim como os economistas que ouço aqui 

afirmam. Eles estão influenciados por aquilo que acaba de acontecer", afirmou Jim O'Neill, o 

criador da sigla BRICS, na sexta-feira em evento da BM&FBovespa. Em palestra sobre 

oportunidades e riscos no atual cenário de recuperação da economia, O'Neill destoou da 

maioria dos participantes, que dizem acreditar que o Brasil vai crescer 2% ou 2,5% neste ano. 

Para ele, a tendência de crescimento do Brasil no longo prazo é de 4% ao ano. Tampouco, 

O'Neill aceitou o rótulo de 'otimista'. "Eu seria se dissesse que o País cresceria 5%". 

 

Embora reconheça que o Brasil teve um crescimento desapontador em 2011 e 2012, O'Neill 

lembrou que o País não fez nada a não ser crescer depois de 2003, quando as pessoas 

pararam de se preocupar com o ex-presidente Lula. "Será alto este ano, podendo emergir a 

3,3%, se nada mais acontecer. No entanto, será preciso estimular o setor privado, mas sem 

que o País gaste tanto dinheiro para ser a China. Nem a China quer mais ser a China, com um 

crescimento de 7,5% (e não mais de 10% ao ano). Ela está preocupada com qualidade e não 

mais com quantidade. Vejo com preocupação formuladores de política econômica de tentarem 
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fazer do Brasil uma nova China. É preciso que o Brasil siga uma direção correta, com o BC 

controlando a inflação, como fez a Austrália", afirma. O exemplo da Austrália também serviu 

para O'Neill fazer um alerta sobre intervenções na taxa de câmbio. "O dólar volátil na Austrália 

não pareceu um problema. O governo deve educar as pessoas no sentido de mostrar que a 

moeda é flutuante, e não estável. Vejo a queda do valor do real de forma positiva para a 

recuperação da competitividade nas exportações." 

 

'Governo não quer o estrangeiro' 

 

 
O investidor Jim Rogers está pessimista com o destino do Brasil. Ele responsabiliza 

diretamente o governo, a quem acusa de desestimular o investimento no País./Divulgação LUZ 

 

O investidor Jim Rogers está pessimista com o destino do Brasil. Ele responsabiliza 

diretamente o governo, a quem acusa de desestimular o investimento no País. 

 

Essa senhora está cometendo erros rapidamente para corrigir um mercado em baixa. Só volto 

a investir aqui se houver mudanças. 

 

Aos 70 anos, Jim Rogers é um investidor que diz acreditar que o melhor ativo hoje em dia é a 

commodity agrícola e, embora o Brasil tenha enorme potencial nesse campo, ele disse que o 

entrave está nas decisões tomadas pelo governo atual.  No último sábado, Rogers disse que 

investe em açúcar e analisa o café brasileiro. Já investiu no Brasil em 1973, mas agora está 

receoso. "Essa senhora está cometendo erros rapidamente para corrigir um mercado em baixa. 

As decisões erradas estão fazendo o Brasil não participar do mercado de alta das commodities. 

Só volto a investir aqui se houver mudanças", afirmou durante participação no congresso da 

BM&FBovespa em Campos do Jordão. 

 

Jim Rogers explicou que esses erros são a colocação de tarifa especial para produtos chineses 

e coreanos – ou seja, de países que são clientes do Brasil. Além disso, ele afirmou que o 

governo deveria remover os controles sobre a moeda e tornar o real aberto e livre, política 

adotada com o dólar australiano na Austrália. "Além disso, o governo tornou ilegal o 

investimento de estrangeiros na agricultura. O Brasil precisa de investimento, capital e 

expertise, mas o governo não quer o estrangeiro aqui", disse. O investidor afirmou que vê o 

mercado de commodities com bons olhos porque os estoques históricos são baixos no mundo 

para os produtos agrícolas porque faltam produtores para agricultura, com os antigos 

fazendeiros se aposentando e com jovens que não querem tocar o negócio. "Vejo os preços de 

produtos agrícolas subindo no futuro. E o Brasil tem terra, clima e cérebro", afirmou o 

investidor. 

 

Rogers tem muitas histórias, já que se aposentou do mercado financeiro aos 37 anos para 

realizar o sonho de viajar pelo mundo. Na década de 1970, o investidor já havia criado o fundo 

de investimento global Quantum ao lado de George Soros. Ao se aposentar, deixou a América 

rumo a Cingapura. "O Reino Unido foi o principal país do mundo no século 19. Os Estados 

Unidos são do século 20 e a China será do século 21", disse. Desde então, ele cruzou 232 

fronteiras de países e nessa jornada, a bordo de motocicleta e depois de automóvel, 

desenvolveu critérios para determinar os lugares que têm potencial para crescer e, que por 

isso, seriam bons para se investir. "Aprendi que os países demolidos por guerras e por grandes 
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mudanças – e que estão em recuperação – são também boas oportunidades de investimento. 

O lugar que passa por desastre e inicia um período de mudança é ideal para se fazer fortuna. É 

assim em todas as partes do mundo, em qualquer idioma e religião. Isso porque todos nós 

queremos a mesma coisa da vida. Quem quer guerra é político ", afirmou o investidor. 

 

Ele avaliou que se os Estados Unidos realmente entrarem em guerra com a Síria, os preços de 

algumas commodities vão subir, como o petróleo, por exemplo. "As guerras não são boas para 

ninguém", completou. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 3 set. 2013. Economia, p. 16. 
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