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Com passagens pelo Bank of 

America e pela Swiss Bank 

Corporation (SBC), o econo

mista Jim O'Neill se tornou, no 

já distante ano de 2001, o responsável pe

las pesquisas econômicas do banco nor

te-americano Goldman Sachs. Foi justa

mente nessa ocasião que, em um relatório 

intitulado "The World Needs Better Eco

nomic Brics", ele criou o acrônimo que, 

ao reunir Brasil, Rússia, Índia e China, 

buscava revelar o dinamismo econômico 

que esse grupo de países vinha mostran

do no cenário global. Era uma tentativa de 

mostrar que, entre as nações emergentes 

do antigo Terceiro Mundo e do universo 

socialista, havia forças com potencial de 

ganhar espaços das economias mais ma

duras com o tempo. 

O tempo passou. O conceito acabou 

sendo politizado, dando origem a um 

grupo de países denominado Brics - o 

"s" final denotando o ingresso da África 

do Sul. Com a crise financeira mundial 

de 2008, esses países acabaram resistin

do aos impulsos da desaceleração gene

ralizada que predominava nos Estados 

Unidos, na Europa e no Japão após a que

da do banco Lehman Brothers. O apeti

te da China por commodities que susten

tassem seu acelerado ritmo de expansão 

continuava, e vários especialistas acredi

taram ver um sinal inequívoco de fim da 

supremacia do Ocidente no cenário eco

nômico global. Nesse contexto, o Brasil 

se tornou o "queridinho da vez", ganhan

do capas em prestigiosas publicações in

ternacionais, como a britânica The Eco

nomist. Em novembro de 2009, a revista 

chegou às bancas estampando na capa o 

Cristo Redentor prestes a decolar - o mais 

claro exemplo do fascínio internacional 

pelo Brasil. Para O'Neill, os Brics seriam 

o motor que tiraria o mundo da depressão. 

De lá para cá, esse entusiasmo se di

luiu. Em um cenário global ainda marca

do pelas consequências da crise - do qual 

o aspecto mais insolúvel é a recessão na 

zona do euro -, os Brics parecem ter per

dido um pouco de seu fôlego inicial, ado

tando taxas mais estáveis (e modestas) de 

crescimento do PIB. Diante desse qua

dro, a mesma The Economist que desta

cava o protagonismo brasileiro apontou, 

na reportagem "A grande desaceleração", 

a tendência de esgotamento na expansão 

econômica. Especialistas internacionais 

fizeram coro a essa percepção - como o 

responsável pelos países emergentes no 

Citigroup, David Lubin, que argumentou 

ao jornal britânico Financial Times que 

o "mito fundador" desses países, basea

do em um rápido crescimento conduzi

do por exportações e acumulação de su-

perávits e reservas internacionais, não é 

mais verdadeiro. A China teria atenuado 

seu modelo de investimentos e exporta

ções agressivas, a Rússia deixou de contar 

com o aumento nos preços de commodi-

ties energéticas, a Índia enfrenta o desafio 

de realizar reformas estruturais, e o Bra

sil já assiste ao ressurgimento do antigo 

nêmesis de nossa economia: a inflação. 

CORREÇÃO DE RITMO 

De acordo com o professor de econo

mia e ciências políticas da Universida

de da Califórnia Barry Eichengreen -

que esteve recentemente no Brasil dando 

palestras na Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Uni

versidade de São Paulo (FEA/USP) -, no 

período em que mais se falava dos Brics, 

esses países de fato cresciam a taxas ex

pressivas. "A China crescia 11% ao ano 

e tinha capacidade de investir. Agora ela 

está desacelerando para uma taxa [de 

crescimento] mais sustentável, de 7,5%, 

e não pode ser mais a única locomotiva 

do trem [da economia global]." 

Ele ponderou que o Bric é formado 

por economias com características mui

to distintas, o que não justificaria se- • 
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rem encaradas de forma semelhante. 

"Não sou um grande fã dessa 'etiqueta'; 

são países muito heterogêneos. Por que 

deveriam fazer parte da mesma histó

ria? É uma construção artificial", afirma, 

acrescentando ter dúvidas sobre o direito 

da Rússia de fazer parte do grupo. Para 

o professor, Brasil, Índia, Africa do Sul 

e China poderão continuar a ter resulta

dos superiores aos das economias avan

çadas. "São países com grande potencial 

que, com as políticas corretas, ainda têm 

espaço para crescer mais." 

Para o presidente do Instituto Frac-

tal, Celso Grisi, o momento é de cautela 

na economia mundial. O contexto inter

nacional ainda parece refrear uma ex

pansão mais acentuada dos emergentes 

- obstáculo que, em cada país, se jun

ta com as dificuldades internas de ca

da economia. "No caso do Brasil temos 

certa redução no nível de confiança dos 

empresários e um ambiente institucional 

que se deteriorou. Considero que nosso 

principal problema com relação ao baixo 

crescimento é de ordem interna, de con

dução equivocada da política econômi

ca. Depois de crescer a taxas de 7% ao 

ano, entramos em uma fase de correção, 

com expansão mais medíocre", afirma. 

Ele cita ainda como problemas indivi

duais dos Brics a necessidade de revisão 

do sistema financeiro da China e a des

valorização dos preços das commodi

ties, que afetam vários países. 

No entanto, o especialista vê espaço 

para uma recuperação futura - tanto da 

economia mundial quanto das taxas de 

crescimento brasileiras. "Começam a 

aparecer algumas coisas no horizonte. 

O Japão voltou a crescer um pouco, por 

exemplo, e os Estados Unidos têm re

duzido seu risco. No Brasil, temos uma 

boa oportunidade de realizar negócios e 

atrair investimentos, movida pelo pro

cesso de concessões na área de infraes-

trutura. Isso poderá trazer dinheiro para 

cá, desde que haja uma regulamentação 

do setor. Acho que o país está em vias de 

entrar em um novo ciclo de desenvolvi

mento. E já se podem perceber alguns si

nais: no mercado de capitais, há recente

mente uma expectativa de recuperação 

da economia. É claro que o governo pre

cisa fazer sua parte e entender que é ne

cessário remunerar esse capital que vem 

para cá de forma adequada", afirma. 
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Já Mauro Rochlin, professor do Ibmec-

-RJ, aponta a precariedade da posição bra

sileira entre os Brics. "Entre os emergen

tes, a média de crescimento econômico do 

Brasil foi a pior. É também questionável 

rotularmos como retomada essa expan

são ocorrida entre 2010 e 2013, uma vez 

que foi fortemente turbinada pelo cresci

mento mundial. A tendência de desacele

ração a que assistimos hoje acompanha o 

que ocorre na China", afirma, pontuando 

que a Europa ainda se encontra em um ce

nário de estagnação, e a recuperação nor

te-americana continua tênue. 

"E, por fim, a China dá mostras de ter 

esgotado seu dinamismo espetacular dos 

últimos anos. A economia do país cres

ceu, em média, 10% ao ano entre 1980 e 

2011 graças principalmente às suas ex

portações. Esse modelo está agora em 

xeque. Esse quadro aponta para um ce

nário pior para todos. E a ideia de que os 

Brics eram uma presença importante no 

ranking do PIB mundial, e que por causa 

disso conseguiriam liderar um movimen

to de crescimento econômico no mundo 

inteiro, é bastante questionável", pondera. 

O PROBLEMA CAMBIAL 

Nesse cenário de fraca recuperação das 

economias centrais e baixo crescimen

to das emergentes, a influência da políti

ca monetária norte-americana mais uma 

vez se fez sentir por todo o globo. As preo

cupações em torno do fim do terceiro pa

cote de estímulos à economia dos Esta

dos Unidos, determinado pelo Federal 

Reserve (Fed) - o chamado QE3 (sigla 

de quantitative easing, mecanismo por 

meio do qual se aumenta a liquidez do 

sistema econômico), somadas aos dados 

negativos de economias da Ásia, torna

ram o quadro mais volátil. Com isso, os 

2 de agosto, o dólar comercial era vendi

do a R$ 2,4512, a maior cotação desde 8 

de dezembro de 2008. 

"Essa mudança na política monetária 

dos Estados Unidos afetou o câmbio em 

todos os países emergentes - e o Brasil é 

líder nesse processo. Isso acontece por

que a entrada de capital especulativo no 

país foi muito expressiva. Diante disso, 

mesmo o volume de reservas atual, de 

quase US$ 400 bilhões, não representa 

uma segurança maior", avalia o profes

sor Rochlin. "Vem daí essa volatilidade 

maior do real em relação a essas moedas 

- e essa vulnerabilidade cambial mos

tra uma fraqueza da economia do país." 

OS NOVOS EMERGENTES 
Em maio, o "pai dos Brics", Jim O'Neill , 

anunciou sua aposentadoria da presidên

cia do Goldman Sachs Asset Manage

ment. Em sua última análise aos clien

tes, ele salientou que a escolha de Brasil, 

Rússia, Índia e China como economias 

expressivas se mostrou correta - e apro

veitou para ressaltar a importância de 

outro grupo que "criou" no ano passado, 

o Mist - este formado por México, Indo

nésia, Coreia do Sul e Turquia. "Na déca

da atual, de 2011 a 2020, a contribuição 

acumulada desses países [Bric mais o 

grupo Mist] será três vezes a das nações 

do G7 [que reúne as economias mais in-

investidores passaram a buscar a velha 

âncora em momentos de crise: o dólar. 

Como resultado, no final de agosto as 

moedas dos países emergentes despen

caram em relação à divisa norte-ame

ricana. De acordo com um estudo da 

Bloomberg, apenas em 20 de agosto a rú

pia (moeda da Índia) caiu 2,32%, segui

da do rand (moeda da África do Sul), que 

declinou 1,4%, e do real, que encolheu 

1,35%. Ao longo do ano, a moeda bra

sileira já teria perdido 15% de seu valor 

em relação à divisa norte-americana; em 

dustrializadas do mundo: Estados Uni

dos, Reino Unido, França, Alemanha, 

Itália, Canadá e Japão]. Sozinhos, os 

Brics vão contribuir mais do que o do

bro do G7", afirmou na ocasião. 

Ele também pontuou a tendência de 

forte crescimento que vem se obser

vando em outro grupo de países emer

gentes por ele identificado, o Next Ele-

ven ( N l l ) - formado por Bangladesh, 

Egito, Indonésia, Irã, México, Nigéria, 

Paquistão, Filipinas, Turquia, Coreia 

do Sul e Vietnã. • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 427, p. 66-69, set. 2013.




