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BRICS: qual o papel do Brasil neste grupo
"É possível prever que o Brasil é o player do futuro, já que a qualidade do povo brasileiro, empurrará seu próprio governo"

Edison Freitas de Siqueira* 

No dia 13 de abril de 2011, em Sanya, ilha chinesa de Hainan, aconteceu a última reunião dos países membros do BRICS (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul). Entre os diversos assuntos debatidos, dois destacaram-se: a criação de uma cesta de moedas
para substituir a moeda americana em negócios diretos realizados pelo grupo e a introdução de regras internacionais mais
transparentes para evitar crises como a de 2008. Qual a importância do Brasil nestas discussões?

Em 2010, o PIB brasileiro foi igual a US$ 2,19 trilhões. Esse número só não é surpreendente porque é quase igual ao de países como
a França, que embora possuindo só 6,34% do território brasileiro, tem seu PIB igual a US$ 2,16 trilhões. Igual em relação ao Reino
Unido, que possuindo só 2,84% da área do território brasileiro, possui PIB de US$ 2,189 trilhões. Os EUA e a China, que possuem
território grande como o Brasil, têm respectivamente,  PIB de US$ 14,7 trilhões  e U$ 5,88 trilhões. O  Japão, US$ 4,33 trilhões;
Índia US$ 4,04 trilhões, Alemanha US$ 2,96 trilhões e Rússia US$ 2,22 trilhões. Preservada a proporcionalidade, portanto, o PIB
brasileiro apresenta números tímidos, embora promissores. Por essa razão, a inserção do Brasil como player internacional sempre
deve ser vista cuidadosamente.

Vejamos: o crescimento econômico do Brasil em 2010 foi de 7,5% a.a., mas em 2009  foi negativo (- 0,64%). Nas últimas duas
décadas, a média do crescimento econômico brasileiro foi de 3,5% a.a., correspondendo a só 50% da média alcançada pelo resto
do mundo. Portanto, se a previsão de crescimento em 2011 volta para 3,5%, a.a., é certo concluir o Brasil continua a ter o pior
desempenho dentro do BRICS, embora existam fatores atenuantes.

A população brasileira é de 190 milhões. Seu território é de 8,6 milhões de km². O salário mínimo é de US$ 342, 77. A renda per
capita em 2010 foi de U$ 10.900, sendo o 104° lugar do ranking mundial, atrás da Argentina, titular da 76ª posição (com renda per
capita de US$ 14.700), atrás do Chile, Uruguai, México, Panamá e Costa Rica. Portanto, tecnicamente, o potencial econômico do
Brasil está limitado por estes números, consequência direta da falta de investimento em infraestrutura - a malha viária, as ferrovias,
os aeroportos e portos são escassos e mal conservados, não assegurando capacidade de escoamento da produção ou distribuição
da importação. A produção e a distribuição de energia estão em colapso, com apagões diários nos seus principais centros urbanos.
Faltam inclusive hotéis, hospitais e investimento em educação. As instituições brasileiras não emprestam segurança jurídica. As
decisões judiciais e as leis não são estáveis, demonstrando relativização e clientelismo favoráveis ao poder de plantão. Os impostos
são complexos e elevados, além de criminalizar o investidor . O custo social de geração do emprego é igual a 100% do salário,
desestimulando investimentos. Os níveis de corrupção são altos.

Mesmo assim, o Brasil tem sido visto como importante player no mercado. É certo que isso também ocorre porque o contexto
econômico global  precisa de boas notícias para sair da crise de 2008 e, ainda, tirar do foco as dívidas da Espanha, Grécia e
Portugal. Por isso que as reservas do pré-sal são importantes, pois assinalam que o Brasil, mesmo que continue com uma fraca
indústria, ainda assim crescerá. Bastará saber exportar petróleo a exemplo do que faz a Líbia, Venezuela e Irã. A exploração de tais
reservas  a todos interessa, pois ameniza a disparada do preço do petróleo no mercado internacional.

Por outro lado, não há como controlar uma população de 190 milhões de pessoas informadas. Afinal,  98% dos brasileiros
economicamente ativos  já possuem celulares e quase 60% computadores. Ou seja, é um mercado igual à população do México,
100% do tempo ligado em tecnologia da informação. Só nos EUA, China, Japão e Índia existem tantos internautas. E, por 
coincidência ou não, são as maiores economias do planeta.

Assim, é possível prever que o Brasil é o player do futuro, já que a qualidade do povo brasileiro, empurrará seu próprio governo, o
qual, ao final, será obrigado a aceitar fórmulas globais de gestão, corrigindo as distorções causadas pelos altos índices de
corrupção que contaminam suas instituições.

*Presidente do Instituto de Estudos dos Direitos dos Contribuintes

email

Usuário
Acesso à área restrita:

cadastre-se  esqueceu sua senha?

  |    |  

busca avançada

Colunistas
Lídice da Mata
As Tvs e os torcedores
>>

Rebecca Garcia
A hora da educação >>

Dr. Rosinha
Gaza, a viagem que não
fiz >>

ver mais

Fórum
BRICS: qual o papel do Brasil
neste grupo

ver mais

Cadastre-se e receba nosso boletim

Início | Quem Somos | Anuncie | Cadastre-se | Fale Conosco | RSS | Prêmio Congresso em Foco

>

senha

ASSINE 0800 703 3000 BATE-PAPO E-MAIL SAC BUSCAR VOIP E-MAIL GRÁTIS SHOPPING ÍNDICE PRINCIPAL

converted by Web2PDFConvert.com

http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques de Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques de Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques de Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques de Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques de Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/index.asp
http://congressoemfoco.uol.com.br/mapadamina.asp?cod_canal=1
http://congressoemfoco.uol.com.br/menunoticia.asp?cod_canal=1
http://congressoemfoco.uol.com.br/menuopiniao.asp?cod_canal=1
http://congressoemfoco.uol.com.br/menuespacodoleitor.asp?cod_canal=31
http://congressoemfoco.uol.com.br/menuservicos.asp?cod_canal=1
http://congressoemfoco.uol.com.br/canal.asp?cod_canal=39
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=32&cod_publicacao=27542
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_publicacao=33773&cod_canal=45
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=33&cod_publicacao=27545
http://congressoemfoco.uol.com.br/index.asp
http://congressoemfoco.uol.com.br/canal.asp?cod_canal=4
mailto: efs_artigo@edisonsiqueira.com.br
http://caracol-web01.dominiotemporarioidc.com/admin/publicacao/www.direitosdocontribuinte.com.br
javascript:imprimir()
javascript:email()
http://congressoemfoco.uol.com.br/contato_erro.asp?cod_canal=4&cod_publicacao=36852
http://congressoemfoco.uol.com.br/blog_comentar.asp?cod_canal=4&cod_publicacao=36852&comentario=1
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=21&cod_publicacao=34716
http://congressoemfoco.uol.com.br/cadastro.asp
http://congressoemfoco.uol.com.br/lembra_senha.asp
javascript:fale()
javascript:addFav()
http://congressoemfoco.uol.com.br/feed.asp
http://congressoemfoco.uol.com.br/busca_avancada.asp
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36439
http://congressoemfoco.uol.com.br/coluna.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36855
http://congressoemfoco.uol.com.br/coluna.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36855
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36543
http://congressoemfoco.uol.com.br/coluna.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36851
http://congressoemfoco.uol.com.br/coluna.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36851
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36548
http://congressoemfoco.uol.com.br/coluna.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36849
http://congressoemfoco.uol.com.br/coluna.asp?cod_canal=14&cod_publicacao=36849
http://congressoemfoco.uol.com.br/colunistas.asp?cod_canal=14
http://congressoemfoco.uol.com.br/canal.asp?cod_canal=4
http://twitter.com/congemfoco
http://www.congressoemfoco.com.br/cf/click.asp?A1=2&P2=24&E3=107
http://congressoemfoco.uol.com.br/index.asp
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=32&cod_publicacao=27542
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=36&cod_publicacao=27543
http://congressoemfoco.uol.com.br/cadastro.asp
http://congressoemfoco.uol.com.br/fale_conosco.asp?cod_canal=37
http://congressoemfoco.uol.com.br/feed.asp
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=33&cod_publicacao=27545
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Congresso em Foco - Proibida a reprodução sem autorização por escrito da direção deste site. SHS Qd 6 Bl E Sl 921 - Brasília - DF - CEP 70.322-915 - (61) 3322-4568 - E-mail congressoemfoco@congressoemfoco.com.br

converted by Web2PDFConvert.com

mailto:congressoemfoco@congressoemfoco.com.br
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

