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No “frigir dos ovos”, o que existe de 
especial com a questão dos BRICS?

• Muito se escreveu e discutiu sobre a importância de B
(Brasil), R (Rússia), I (Índia), C (China) e S (South Africa)...

• Em resumo, trata-se de tamanho econômico, potencial de 
mercado de consumo e...

• ....Crescimento econômico!

• E grandes expectativas....

• Será que os BRICS estão honrando essas expectativas do 
mercado?

• E o nosso foco, o Brasil??



BRICS, uma visão atual

• Grupo de países sem muita sinergia espacial ou continuidade 
geográfica

• Escolhidos pela visão dos investidores, ponto de vista de 
negócios

• Atingiram, no entanto, uma certa importância política

• Cairam, ultimamente, num certo descrédito

• No entanto, algo ficou em termo da dimensão estratégica do 
Brasil no cenário de negócios internacional....



Como Estão os BRICS em fins de 2016?

• Brasil: tempos difíceis, com alto nível de desemprego, endividamento das famílias, 
quebra de empresas. Desafio futuro aumentar produtividade e competitividade

• Russia: prioridade geopolítica, PIB USD 1, 9 tri, população 147 milhões e área 17 
milhões km2. Tempos difíceis, queda 3% PIB

• India: estrela do crescimento, 7,5%. Note que PIB per capita é baixo, USD 1,800. 
População 1,3 bilhões, e PIB 2,1 trilhões

• China: desigualdade aumentou, ampliou-se o fosso entre o litoral e a costa (Gini cerca 
de 0,5, tal como Brasil. No passado, era 0,30); a desigualdade começa a diminuir, 
assim como a população economicamente ativa está diminuindo, forçando alta salários; 
políticas redistributivas, educação e previdência. Aumento da renda rural. Um terço 
dos ativos está  nas mãos de apenas 1% das famílias do país. E os rumores de possível 
crise financeira?

• South Africa: PIB de USD 370 bi, cresce fracamente, 0,6% ano passado. 
Dificuldades governança política. Forças pró-mercado estão se fortalecendo 
politicamente



Robert Samuelson, artigo no Washington 
Post (abril 2016)
• “o que o Brasil ensina é que a promessa dos “países emergentes” 

não passava de “wishful thinking”. 
• A presunção era de que esses países, sobretudo os BRICS, iriam 

estreitar o hiato em relação às sociedades mais avançadas. 
• Adotariam novas tecnologias, expandiriam seus sistemas de 

educação, aprimorariam a administração local.
• O que se perdeu nessa visão simplista foi a relevância das 

diferenças nacionais – dos valores, das instituições, da política –
para garantir o crescimento sustentável”.

• Fonte: Monica de Bolle, “Flores”, em Estado de São Paulo, 13 de 
abril de 2016, B6

• Minha opinião: não se deve desanimar, apenas reconhecer que o 
caminho para se tornar um país desenvolvido é mais desafiador 



A Economia Brasileira nos atuais tempos 
difíceis...e seus desafios no curto prazo!
• Ambiente econômico e político melhorou, mas persistem vulnerabilidades
• Problemas com a solvência de muitas empresas
• Falta de recursos no governo, ajuste doloroso na economia
• Saída lenta da recessão, reformas estruturais necessárias
• Ganhar confiança dos investidores
• Enfrentar o aumento da desigualdade e queda de renda dos consumidores
• País tem de pensar o seu futuro no cenário internacional 
• Aumentar substancialmente os investimentos na infraestrutura
• Necessidade de preparar a indústria para o futuro
• Retornar ao grau de investimento da Fitch, Standard&Poors e Moody
• Retornar ao crescimento econômico sustentável
• Recuperar a perda e a credibilidade nos avanços sociais do país



Problemas e Desafios apresentados pelo 
Presidente da Mercedez Benz no Brasil, 
Philipp Schiemer (Veja, Páginas Amarelas,edição 2495, 14/09/2016)

• O que está acontecendo na economia brasileira?
• Setor automobilístico do Brasil segue um modelo falido, e Schiemer alerta que a indústria 

brasileira poderá sumir, corre o risco de ser extinta. Segundo ele, a indústria no Brasil está a 
beira da morte!

• O setor automotivo deveria ter percebido que o modelo de negócios com base em incentivos 
reflete o Brasil antigo, de mercado fechado, protecionista

• Pode funcionar hoje, mas não vai garantir a sobrevivência nem o crescimento da indústria... 
porque o mundo é global, não é mais local

• É preciso repensar o modelo de indústria e, se nada for feito, as consequênciaa serão 
dramáticas

• O que deve ser feito para reverter a situação e buscar a recuperação econômica?
• O mercado brasileiro tem grande potencial
• Precisamos de reformas (fiscal, previdenciária), investimentos em infraestrutura, e aumentar a 

produtividade industrial (desburocratização) e a competitividade (acesso à componentes 
importados)

• As grandes empresas, dentro da fábrica, são competitivas...os problemas começam fora da 
fábrica...

• É claro que dentro das fábricas é possível melhorar. Mas esse é o nosso trabalho do dia a dia
• As empresas brasileiras têm condições de competir, mas é preciso que tenham melhores 

condições para trabalhar... 



O Brasil não é “para amadores”…

• “sempre me preocupo com o final do mês, mas nunca me preocupo
com o futuro”   (José Mindlin)

• “o Brasil é o cemitério dos pessimistas” (Roger Cohen) ESP, 
17/08/2016

• Com efeito, as transformações econômicas e sociais do País numa 
perspectiva de longo prazo atestam essa afirmativa! Assim, temos 
de avaliar o País olhando para o futuro, sem ficarmos 
excessivamente presos à conjuntura atual, de tempos muito 
difíceis.

• O economista Claudio Contador, autor de inúmeros livros e artigos 
sobre a economia brasileira, produziu estimativas do PIB em 
vários países numa visão de longo prazo.



Claudio Contador, estimativas do PIB em 
vários países numa visão de longo prazo 

Observa-se, nesse gráfico, a forte tendência de crescimento do PIB brasileiro, mesmo 
quando comparado com países que se destacaram nos últimos 200 anos, tais como os 
Estados Unidos e o Japão (Fonte do Gráfico: Banco de dados SILCON)
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Produtividade total dos fatores (PTF)

A produtividade total de fatores – PTF –, sempre medida em valores 

monetários, é um índice que mostra a relação entre a produção total por 

unidade de insumo total

É uma  medida da produção por combinação de unidades dos fatores de 

produção, sendo que essa combinação é obtida por meio de preços dos 

fatores  

Ou seja, o conceito de produtividade total se refere a uma razão em que 

o numerador é o PIB, e o denominador é uma média ponderada de K, L e 

R. 



Crescimento da PTF como fonte do 
desenvolvimento econômico

• O crescimento da produtividade total é julgado, atualmente, como 
sendo o mais importante motor do crescimento econômico

• O crescimento desse índice, geralmente, é visto como um 
indicador da taxa de progresso tecnológico. 

• O crescimento da Função de Produção pode ser representado por:

∆ % Y = p1 ∆ % K  + p2 ∆ % L  + ∆ %  R, em que os p’s
representam a participação dos fatores no PIB

• O crescimento da PTF é o resíduo : ∆ % Y – [ p1 ∆ % K  + 
p2 ∆ % L  + ∆ %  R]

• O papel da tecnologia – A – é aumentar a produtividade de K, L, e 
R.



Estudo de Caso:  a PTF nos Estados Unidos, 
1870-2014 (Fonte: R.A.Gordon, The Rise and Fall of 
American growth, pg.16)
• Crescimento da PTF (taxa anual média de crescimento do produto por hora)

• 1890-1920 :  1,50% por ano
• 1920-1970 :             2,82% por ano
• 1970-2014 :             1,62% por ano

• Contribuição da Educação no crescimento da PTF:
• 1890-1920 :              0,3 % por ano
• 1920-1970 :              0,4 %    
• 1970-2014 :              0,3 %

• Contribuição do  “aprofundamento de capital”:
• 1890=1920 :              0,8 % por ano
• 1920-1970  :             0,6 %
• 1970-2014  :             0,7 %      

• Contribuição da Inovação e da Tecnologia
• 1890-1920 :              0,40 % por ano
• 1920-1970 :              1,82  %
• 1970-2014 :              0,62  %    



O que acontece no Brasil?

• Muito pouco, em termos de aumento da PTF. 

• Com efeito, o histórico do Brasil mostra que grande parte do 
crescimento econômico resulta de crescimento dos fatores 
de produção... 

• ...e muito pouco da evolução da PTF !

• Esse é o grande desafio!
• Sugestão: iniciar um superambicioso programa de investimento na 

infraestrutura, aproveitando-se da situação de juros internacionais muito 
baixos, e do Banco dos BRICS. Ademais, isso criaria muitos empregos diretos 
na economia doméstica. A PTF aumentaria....



Brasil: Potencial de Consumo e Potencial 
de Produção

 Potencial de consumo é alto e crescente

 Potencial de produção muito ligado à recursos naturais

 É o conjunto dos dois que faz com que o Brasil, na minha 
opinião, possa ter uma trajetória de crescimento econômico 
sustentável



Potencial de Produção: os grandes 
desafios
• Aumentar a produtividade da mão de obra

• Complementar a produção com investimentos em 
infraestrutura e em capital humano

• Encontrar mercados sustentáveis no país e no exterior

• Desenvolver vantagens competitivas na produção

• Consolidar um quadro institucional propício ao 
desenvolvimento de uma economia de mercado e ao 
progresso econômico



Potencial de Produção: PROPOSIÇÃO 
BÁSICA

• Estratégia de desenvolvimento econômico do Brasil com base em 
vantagens comparativas trazidas pelo uso mais intenso de 
recursos naturais

• Desenvolvimento de vantagens competitivas por meio do 
fortalecimento de cadeias de produção

• Questão vital dos ganhos de produtividade para o crescimento 
econômico do Brasil

• Processo de desenvolvimento direcionando a produção para 
setores geradores de bens com maior valor adicionado per capita 

• Entender que a exportação é importante, mas a importação –
principalmente de bens de investimento – também o é

• Como essas questões se traduzem em estratégias das empresas



Uma visão de longo prazo: Pedro C. 
de Mello, em “O B de BRICs”



Como fica o “B “ dos  BRICS?

• No livro, defendi a tese que o “B” era merecedor de ser um 
verdadeiro BRIC, devido a força de seu potencial de consumo e 
de produção

• Podemos continuar acreditando na força econômica do Brasil?

• Na minha opinião, sim!

• As transformações econômicas e sociais do País numa perspectiva 
de longo prazo atestam essa afirmativa!

• Temos de olhar o País alem da conjuntura atual, de tempos muito 
difíceis

• ....E ficar alerta!



Novos desenvolvimentos globais 
impactando a economia e os negócios do 
Brasil

• Temos de ficar atentos aos desenvolvimentos recentes que 
vão causar impactos na economia brasileira

• De um modo geral, o Brasil, caso não crie alternativas 
criativas,  poderá estar entre os perdedores globais dessas 
novas tendências

• Quais são esses desenvolvimentos globais impactantes?



Desenvolvimentos recentes que terão 
impacto...
• Enorme desequilíbrio na economia internacional devido ao excesso global de 

trabalho, capacidade produtiva e capital, em relação à demanda global
• Estamos vivendo a “ Era da Estagnação secular do consumo”
• Taxas nominais de juros negativas
• Possibilidade de nova crise financeira internacional
• Desigualdade na distribuição da renda global (gráfico elefante)
• Criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS
• Acordo comercial TPP
• Duplicação do Canal do Panamá
• Emergência do RUTKUKTC
• “nova rota da Seda”
• Nova ferrovia intercontinental Yuxinou



1 – Enorme desequilíbrio na economia 
internacional devido ao excesso global de 
trabalho, capacidade produtiva e capital, em 
relação à demanda global

• “Estamos assistindo, e não só no Brasil, aos efeitos das 
grandes transformações econômicas e tecnológicas. 
Sociedades estruturalmente fragmentadas por uma nova 
divisão do trabalho, culturalmente heterogêneas, com muitas 
dificuldades para manter a coesão social, com ampliação 
gigantesca da acumulação de capitais e interrogações sobre 
como oferecer empregos e reduzir a desigualdade” 
(Fernando Henrique Cardoso, “Triste Fim”, em O Estado de 
São Paulo, 4 de setembro de 2016, A2)



Principais razões do desequilíbrio

• Desequilíbrio causado pela entrada em cena, nos mercados produtivos,  da 
China, internet e países emergentes

• A população mundial, atualmente, está pouco acima de 7 bilhões de pessoas
• A força de trabalho do mundo possui atualmente 3 bilhões de trabalhadores. 

Praticamente a metade vive na China, Índia e na ex-União Soviética 
(RUTKUKTC)

• O total de ativos financeiros globais deverá atingir USD 900 trilhões em 
2020 (vis a vis o PIB global de USD 80 trilhões)

• A liberação econômica global, e a internet, criaram um mercado mundial 
interligado de trabalhadores

• A mão-de-obra e o capital deixaram de ser recursos escassos
• Forças de mercado podem necessitar de muito tempo, caso o possam, para re-

atingir o equilíbrio de mercado entre oferta e demanda



Daniel Alpert, “The Age of oversupply”



Como retornar ao equilíbro de mercado?

• A oferta nos países emergentes pode cair no tempo, pois a 
demografia – via diminuição relativa da força de trabalho – e a 
política – pressão por maiores investimentos em infraestrutura 
econômica e social – pode absorver excesso de capital e de 
capacidade produtiva e assim contribuir para a volta ao equilíbrio

• A oferta nos países ricos sofre o problema da “rigidez”

• E a demanda? 
• Vamos examinar em seguida o tema da “estagnação secular” 
• A volta para o equilíbrio pode requerer demasiado tempo, e 

esgarçar o tecido social e político de muitos países, 
principalmente os países ricos



2 – A Era da “Estagnação secular do 
consumo”
• A ideia de “estagnação secular” surgiu na década de 30, popularizada por Alvin 

Hansen (famoso discípulo de John Maynard Keynes)
• Baseada no declínio da população e falta de dinamismo tecnológico, reduzindo 

oportunidades de investimento
• A poupança iria se acumular, sem uso, a não ser que o governo entrasse e desse 

destinação – via investimentos – para essa poupança
• O tema entrou em declínio, mas atualmente retornou. Larry Summers, economista de 

Harvard, defende a tese que os países ricos enfrentam esse problema
• Declínio relativo da força de trabalho e piora na distribuição de renda
• As famílias estão excessivamente endividadas
• Faltariam ofertas produtivas de investimento
• O fenômeno estaria associado à taxas de juros nominais negativas...
• E ao aumento da desigualdade de renda e riqueza...
• E também à crises financeiras, via “bolhas de ativos”



“Estagnação secular”

• Segundo o New York Times (07/08/2016), estamos vivendo num mundo 
de baixo crescimento

• Esse fenômeno é observado nos últimos quinze anos, principalmente nas 
economias mais avançadas

• Por exemplo, nos Estados Unidos o PIB per capita cresceu 2,2% em 
média de 1947 até 2000, mas desde 2001 cresce 0,9% em média. No 
Japão e na Europa o quadro é ainda pior

• Em termos de distribuição, há um grande impacto. Segundo a McKinsey 
Global Institute, na última década, 81% da população dos Estados 
Unidos está em extratos de renda estável  ou declinante; na  Itália, 
97%; na Grã-Bretanha, 70% e 63% na França

• O quadro político nesses países, de isolacionismo e populismo, já é um 
reflexo



Robert J. Gordon, The Rise and Fall 
of American Growth



Reflexões sobre a “estagnação secular”

• Robert Gordon argumenta que a internet NÃO tem o mesmo impacto tranformador 
sobre a produtividade (o quanto surgiria de produto econômico por uma hora de 
trabalho humano) que as invenções do século 20 (transporte, eletricidade e 
água/saneamento nas casas)

• Isso explica o baixo crescimento da produtividade no século atual
• Ademais, o desemprego e oferta de empregos com baixa qualificação está 

aumentando 
• Isso explica o “supply side”...e o “demand side”?
• O grande problema é que os “remédios” (estímulos da política econômica) não estão 

conseguindo resultados, em qualquer dos lados
• Segundo o FMI (conferência de novembro 2013) a economia global acomodou-se num 

estado de “estagnação secular”, em que existe demanda insuficiente, e como 
resultado crescimento lento, baixa inflação e diminutas taxas de juros

• Para Larry Summers, a baixa demanda desistimula a oferta; a solução seria o governo 
investir pesadamente em infraestrutura (Keynes!)



3 – Taxas nominais de juros negativas
• As taxas de juros são o óleo que lubrifica o motor do sistema financeiro, 

ajudando  o capital a fluir de uma área para outra
• Durante os últimos trezentos anos, as taxas nominais dejuros permaneceram 

positivas...e agora, o sistema financeiro terá estrutura para comportar taxas 
extrmamente baixas, ou mesmo negativas?

• Com fica nossa “cabeça financeira” nesse cenário de taxas de juros 
negativas? Por que isso está acontecendo?

• A rentabilidade dos títulos de crédito está muito baixa e caindo (USA), ou já 
negativa (papéis japoneses e alemães)

• O “fantasma” da deflação...lá... Na América Latina, o “fantasma” da inflação!
• CURIOSIDADE?: Apesar do “clima econômico” pesado do Brasil, o Brasil, em 

2016, é o país que ficou mais lucrativo para aplicações pelo mercado 
financeiro internacional (o MSCI Brazil stock index já cresceu 60% esse ano, 
o mais elevado dentre os 165 países pesquisados). Razão: juros negativos, mas 
também mudanças de expectativas



A importância das taxas de juros para o 
sistema financeiro
• A atividade bancária consiste em captar recursos junto a depositantes (os 

passivos do banco) e então emprestá-los,  a taxas mais elevadas e por 
períodos mais prolongados, a tomadores (seus ativos)

• Os bancos enfrentam enormes dificuldades para cobrar dos depositantes 
pelo “privilégio” de manter seus recursos numa conta bancária

• Os juros negativos acabam funcionando como um imposto sobre o lucro dos 
bancos

• Os juros negativos ou extremamente baixos tambem comprometem a 
rentabilidade dos títulos usados pelos bancos para fins de depósitos de 
liquidez junto ao Banco Central

• O fenômeno afeta também a rentabilidade das seguradoras e de 
administradores de ativos

• Efeito colateral: os ativos “podres” continuam sendo “carregados”, ao invés de 
liquidados, pois é mais barato “empurrar com a barriga”... 



A vida no mundo de taxas de juros 
negativas...
• A vida no mundo dos juros negativos...Em países como Suiça e 

Dinamarca, correntistas pagam para deixar o dinheiro no banco e 
são orientados a NÃO quitar suas dívidas

• Quem empresta, não recebe mais pelo risco de dar dinheiro; quem 
só poupa, corre o risco de sair perdendo

• O Banco Central Europeu e o Banco do Japão estão usando taxas 
abaixo de zero para estimular o crescimento

• O risco no crédito hipotecário pode criar bolhas no mercado 
imobiliário

• O risco no crédito ao consumidor cria riscos futuros de 
indimplência caso revertam as taxas



A curva de Rentabilidade como poderoso indicador...seu 
desenho é o gráfico das taxas de juros de acordo com 
os diferentes prazos de vencimento

Curvas de rentabilidade nos “bons 
tempos”...

Curvas de rentabilidade nos tempos 
atuais...



Como interpretar o desenho da curva de 
rentabilidade para avaliar o sistema 
financeiro?
• Em finanças, curva a termo ou curva da taxa de juros (em inglês: yield 

curve) é a relação entre a taxa de juros (ou custo do empréstimo) e o tempo 
de maturação do débito para um dado emprestador numa dada 
moeda(Wikipidia)

• Na prática, essa relação mostra como o mercado apreça o risco: em geral, 
para emprestar dinheiro por um prazo mais longo, o investidor exige um juro 
maior, e a curva vai mostrar exatamente isso (Wikipidia)

• A curva de rentabilidade é um importante determinante dos lucros, pois 
quanto menor a diferença entre os juros de curto e longo prazo , mais 
dificuldades os bancos têm para lucrar com suas operações

• Esse problema se agrava ainda mais quando a rentabilidade dos títulos se 
aproxima de zero

• As curvas ficam “flat” e parecidas...
• O que levanta a questão de crises financeiras se esboçando no horizonte... 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stimo


Podemos ignorar o alarme soado pelo 
mercado de títulos?
• O mercado de títulos é o sinalizador principal do mercado financeiro, 

pois indica para onde vai a economia, ou então onde se está investindo

• É um mercado onde trilhões de dólares mudam de mãos e onde se 
determinam as taxas de juros de longo prazo

• O mercado (vide as curvas) aponta que nos próximos anos a inflação vai 
continuar extremamente baixa e que o crescimento será tão fraco que 
os bancos centrais não terão como eleva suas taxas

• Segundo analistas do Deustche Bank, com base na curva norte-
americana de rendimentos, há um risco de 60% de recessão; as taxas 
de juros são as maios baixas dos últimos 227 anos

• Em outras economias avançadas, o quadro é ainda pior

• Alguns acham que o mundo está numa terrível armadilha deflacionária



4 - Possibilidade de nova crise financeira 
internacional?
• O background é o lento crescimento da produtividade nos países 

industrializados e a demanda fraca
• Desequilíbrios de comércio entre países e crescimento da 

desigualdade (concentração de renda nos 1% mais ricos)
• Criou-se um “oceano de liquidez” na economia internacional – o 

desafio é como canalizar esses recursos para fins produtivos
• O “imbróglio” italiano”: os bancos da Itália, que têm Euros 360 

bilhões de créditos duvidosos (20% do PIB), serão o estopim da 
próxima crise europeia ((The Economist, 08/07/2016). Juntas, as 
instituições de crédito detêm provisões para 45% desse 
montante

• Na Europa, tensão entre regras para a EU e dinâmica interna de 
cada país; e conflito entre países credores e devedores da EU

• A China, entretanto, é que recebe maior atenção...



Banco Monte dei Paschi di Siena, o banco 
mais antigo do mundo (1472, Siena, Italia), 
insolvente 



Crise financeira na China?

• Em julho (24/07/2016, ESP) a China fez um forte alerta, dizendo que os remédios usados até 
agora, como corte de juros e aumento dos gastos públicos, estão perdendo eficiência 

• A China enfrentou a crise de 2008 ampliando significativamente o crédito

• Continuou fazendo, e o endividamento teve uma expansão muito acentuada

• A relação dívida/PIB já está acima de 260% (dez anos antes era 150%)

• Nos últimos dois anos os empréstimos problemáticos dobraram...representam mas de 5,5% do 
estoque de crédito bancário

• Cerca de dois quintos dos novos empréstimos são usados para pagar juros sobe dívidas 
progressas

• A China precisa de um volume cada vez maior de crédito para gerar cada vez menos 
crescimento

• O sistema bancário da China é o maior do mundo, com ativos que equivalem a 40% do PIB 
mundial

• Os dois riscos principais são: (i) Perdas acima do esperado para os bancos; (ii) crises de 
liquidez 



Pedro Mello Livro Crises Financeiras



Crises Financeiras: um panorama 
geral
• De um modo geral, podemos indicar dois tipos de crises financeiras 

internacionais: (i) resultado de desequilíbrios macroeconômicos definidos e 
identificáveis; (ii) fluxos voláteis de capital financeiro que se movem 
rapidamente de um país para outro. Essas crises se manifestam: 
• via Crise cambial
• via Crise bancária
• via a Combinação das duas

• As crises financeiras causam impactos tremendos na criação de renda e do 
emprego. Do ponto de vista institucional, no entanto, as crises financeiras não 
são necessariamente ruins, pois podem servir de estímulo à inovação e de 
depuração do sistema financeiro. Permitem uma reavaliação das funções 
primordiais do sistema financeiro. Do ponto de vista dos organismos 
reguladores, domésticos ou internacionais, as respostas tem de ser rápidas, 
pragmáticas e com doutrinas deixadas de lado.



5 – Desigualdade: “Sem crescer, não dá para 
combater a desigualdade”(entrevista com Lúcia Guimarães, ESP, 
B8, 12/03/2016 e outras fontes)

• Branko Milanovic, autor do livro “Global Inequality: A new Approach for the 
Age of Globalization”

• Desigualdade, um problema crescente
• USA, o mais desigual entre as 10 maiores economias do mundo
• Impactos no emprego devido a globalização e revolução digital 
• Para o economista, países pobres e de renda média precisam ter altas taxas 

de crescimento econômico
• Existem tanto forças benignas (educação) como também forças malignas 

(pestes, epidemias e guerras) que reduzem a desigualdade
• A globalização não aumentou a desigualdade da renda no mundo, de fato 

reduziu. No entanto, parte relevante da classe média mais vulnerável dos 
países desenvolvidos foi excluida desse processo

• Perceberam – e se ressentem – que houve ganhos dos países pobres, e dos 
mais ricos, e eles ficaram para trás



Joseph Stiglitz e o custo da Desigualdade



Joseph Stiglitz e a Divisão da Sociedade



Desigualdade na distribuição da renda 
global (gráfico elefante)
• O gráfico do elefante mostra as classes que obtiveram maior 

aumento de rendimentos em duas décadas (1988-2011), 
assim como as que ficaram para trás

• A classe média dos emergentes, principalmente da China, 
aumentou quase 120 % 

• A renda dos miseráveis dos países pobres elevou-se cerca de 
30%

• A renda da classe média da Europa e dos Estados Unidos 
subiu menos de 20%

• A renda da elite global cresceu mais de 40%



Gráfico “elefante”



Interpretações do gráfico “elefante”

• Gráfico “elefante” mostra o crescimento cumulativo da renda real entre 1988 
e 2008 (auge da globalização), segundo vários percentis da distribuição global 
de renda

• A parcela da população que mais se beneficiou foi a classe média
• Observam-se ganhos significativos pelos países próximos da mediana global 

(ponto A) e por aqueles do top 1% (ponto C)
• Nove de cada dez pessoas próximas a A são da China e da Índia
• Ponto C é dos países ricos
• Ausência de crescimento na renda real por pessoas próximas aos percentis 

80-85% da distribuição global (ponto B)
• Atingiu fortemente a classe média baixa dos países maduros (que estão entre 

os 20% mais ricos da economia global)
• Ponto B são os países desenvolvidos da Europa, principalmente das camadas 

de menor renda   



Thomas Piketty e seu livro polêmico



MAPA MUNDIAL DO IDH 



6 - Criação do Banco de Desenvolvimento dos 
BRICS. A cerimônia de criação do Banco Brics



Banco BRICS

Objetivo é financiar projetos de infraestrutura em países 
em desenvolvimento
Necessidade de USD 1 trilhão por ano projetos de 

infraestrutura 
New Development Bank com recursos de USD 100 bilhões
Criar istrumentos inovadores, via parcerias, para alavancar o 

impacto dos empréstimos
Estebelecer parcerias globais, regionais e locais



7 - Acordo comercial TPP

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Leaders_of_TPP_member_states.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Leaders_of_TPP_member_states.jpg


Acordo comercial “parceria transpacífico” 
(TPP)
• Parceria Transpacífico é um acordo de livre comércio estabelecido entre doze países banhados peloOceano 

Pacífico, relativo a uma variedade de questões de política e econômicas, que foi alcançado em 5 de outubro de 
2015 após sete anos de negociações. 

• O objetivo declarado do acordo é o de "promover o crescimento econômico; apoiar a criação e manutenção de 
postos de trabalho, reforçar a inovação, a produtividade e a competitividade; elevar os padrõe de vida, reduzir a 
pobreza em nossos países, e promover a transparência, a boa governança e proteção ambiental

• Inclui doze países do chamado “círculo de fogo” do Pacífico, inclui Japão, mas exclui a China. 

• Une países que representam 40% do PIB global (Estados Unidos, Japão, Vietnã, Malásia, Cingapura, Brunei, 
Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Chile, Peru e México), no valor de USD 28, 1 trilhões

• Parece ter como objetivo dar sustentação à primazia estratégica norte-americana e assegurar seus interesses 
geopolíticos e econômicos na região da Ásia Pacífico, e conter a China

• O TPP vai mudar o sistema mundial de comércio. Depende de aprovação (difícil) do Congresso Norteamericano

• O TPP estabelece uma série de regras sobre comércio eletrônico, tecnologia, e a necessidade das pequenas e 
médias empresas serem integradas em cadeias de produção global. Trata também de temas de regulação, redução 
de barreiras tarifárias e não tarifárias, transparência, combate à corrupção, propriedade intelectual, atuação das 
empresas estatais, e padrões trabalhistas e ambientais

• O TPP deve isolar ainda mais o Brasil. Em 2014, O Brasil exportou USD 54 bi e importou USD 60 bi dos 12 países 
TPP



O potencial da economia brasileira com a 
integração da América do Sul



8 - Duplicação do canal do panamá



Duplicação do Canal do Panamá



Comentários sobre a Duplicação do Canal 
do Panamá
• Duplicação inaugurada em 26 de junho de 2016 Vai revolucionar o  

“global shipping”
• 42 milhas de comprimento, com novos e colossais sistemas de 

eclusas, e maior aprofundamento do leito
• Expansão vai permitir que os maiores porta containers possam 

transitar (neopanamaxes, com capacidade de transportar 13mil 
TEUs (unidades de 20 pés de comprimento, por 8 de largura e 8 
de altura)

• Em 2015, passaram pelo canal mais de 960 milhões de m3 em 
cargas; com a expansão, capacidade aumenta para 1,7 bi m3 ano        

• Projeto no valor de USD 5.4 billion
• Vai representar receita anual de USD 2 bi para o ACP 

(Autoridade do Canal do Panamá) até 2021



Impactos da Duplicação no global shipping

• Impactos vão atingir as rotas usadas, atualmente, para transportar 
cargas ao redor do mundo

• Canal de Suez deve perder parte do seu tráfego (rota e grandes navios 
entre Ásia e Costa Leste norte-americana)

• Vai afetar(desviar) cargas dos portos da costa oeste (Long Beach e Los 
Angeles) para os portos Atlânticos (e Golfo do México)

• Vai cair o custo dos armadores, os portos estão se automatizando
• Valor dos fretes tem caído bastante nos últimos anos, mas o impacto 

da duplicação não deverá beneficiar muito os consumidores finais
• Incentivo à maior concentração via fusões ou alianças entre os maiores 

armadores
• E o Brasil?



E como fica o Brasil nesse novo 
cenário do global shipping?
• Claramente existirão vantagens e desvantagens

• A medida que a fronteira agrícola se desloca para o 
Norte/Nordeste do Brasil, e dado a crescente importância 
dos mercados asiáticos, a saída pela região norte, via 
Atlântico, e daí para o Canal do Panamá ficará mais atrativa, 
pois deverá reduzir custos relativos de transporte

• Por outro lado, as tentativas de se encontrar uma via direta 
para o Pacífico, via Peru ou Chile, podem perder atratividade



MAPA da América do Sul- Saída Pacífico



9 - O  “ RUTKUKTC”



Dados do RUTKUKTC

• Kazaquisthan
• População: 17,29 milhões (2014)
• Área: 2,725 milhões km² (1,052 milhões milhas 

quadradas)
• PIB: $212,2 bilhões USD (2014)

• Uzbequistão
• População: 30,74 milhões (2014)
• PIB: $68,19 bilhões USD (2015)
• Área: 447.400 km² (172.700 milhas quadradas)

• Quirguistão
• População: 5,834 milhões (2014)
• PIB: $6,650 bilhões USD (2015)
• Área: 200.000 km² (77.200 milhas quadradas)

• Tajiquistão
• População: 8,296 milhões (2014)
• PIB: $8,572 bilhões USD (2015)
• Área: 143.100 km² (55.250 milhas quadradas)

• Turquemenistão
• População: 5,307 milhões (2014)
• PIB: $47,93 bilhões USD (2014)
• Área: 488.100 km² (188.500 milhas quadradas

• Ukrania
• População: 45,36 milhões (2014)
• PIB: $83,55 bilhões USD (2016)
• Área: 603.600 km² (233.000 milhas quadradas)

• Russia
• População: 143,8 milhões (2014)
• PIB: $1,133 trilhões USD (2016)
• Área: 17,10 milhões km² (6,602 milhões milhas 

quadradas

• China
• população: 1,364 bilhões (2014)
• PIB: $11,38 trilhões USD (2016)
• Área: 9,597 milhões km² (3,705 milhões milhas 

quadradas)



A “Rota da Seda” na História 
Mundial...e a herança deixada



A nova “silk road” (rota da seda): surge 
o RUTKUKTC
• Nascimento de uma Região formada pela Sul da Rússia, Ukrania sul, 

Kasakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan e oeste da China. Área maior 
de influência , incluindo Kurdstan e Turkmenistan.

• Foi uma região importante no passado, com dominância no ambiente cultural, 
intelectual e econômico

• RECURSOS NATURAIS, a grande vantagem, e a localização logística
• Tak Tak reservas de petróleo do Kurdistan, 
• Karachaganak reserva, fronteira entre Kasakhstan e Rússia, 42 trilhões de 

m3 gas natural + petróleo
• Donbas Basin, fronteira leste Ukrania e Rússia, 10 bilhões tons de reserva de 

carvão. Ademais, 1.4 billion barrels oil + 2.4 trillion cubic feet natural gas
• Gás no  Turkmenistan com 700 trillion m3 de gás natural (quarta maior 

reserva do mundo)



RUTKUKTC (continuação)

• Tian Shan Belt , ouro (segunda maior reserva mundial), Uzbekistan e 
Kyrgzstan

• Beryllium, dysprozium e outras “terras raras” no Kazakhstan (smartphones, 
laptops e baterias), mais urânio e plutônio

• Áreas cultiváveis do Sul da Rússia e Ukrania, terra chernozem (negra), grãos
• Importância logística: unem o Leste com a Europa
• Países do RUTKUKTC tem ligações históricas (em contraste com os BRICS)
• Muitas obras na região, e novos centros urbanos
• Novas conexões: estradas, ferrovias, pipelines, aeroportos 
• Centros de arte e de cultura
• Shanghai Co-Operation Organization (SCO), alternativa para a EU(União 

Europeia) 



10 - A nova “rota da seda” da China 
(artigo de justin yifu lin), estado de São Paulo, 30/12/2015, b5

• China: atualmente, nível de país com renda média alta
• Maior nação em comércio, segunda maior economia do mundo (maior em 

PPP)
• Indústria manufatureira chinesa contrata 125 milhões de pessoas, 

sendo 85 milhões em empregos de baixa qualificação
• Xi Jinping, projeto do “grande rejuvenescimento da nação chinesa”
• Ideia é criar um cinturão, uma estrada – “cinturão econômico da Rota 

da Seda” – e a “rota da Seda Marítima do século 21”
• Questão da infraestrutura, inclui estradas, vias férreas, dutos de 

petróleo
• Dispõe de USD 3,5 trilhões de reservas para financiar os 

investimentos
• Criou o BAII (Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura)



Justin Yifu Lin



Justin Yifu Lin : THE QUEST FOR 
PROSPERITY

• Como os países conseguem o “take-off”? 

• Para ele, o desenvolvimento econômico é um processo de 
contínua inovação tecnológica, melhoria industrial e de 
transformação estrutural conduzida pela maneira com que os 
países cuidam de suas terras, mão de obra, capital e 
infraestrutura

• Criação de “hardware” (infraestrutura) e “software” 
(educação e instituições)

• Apoio em vantagens competitivas e economia de mercado



11 - A nova ferrovia intercontinental 
Yuxinou

• 7,000 milhas de extensão

• Ferrovia transcontinental

• Yuxinou International Railway

• Vai da China até um gigantesco centro de distribuição em 
Duinsburg, Alemanha

• Investimento ferroviário de USD 43 bilhões

• Vai aumentar significativamente o número anual de 
containers por trem, de 7,500 em 2012 para um número 
muito maior em 2020



Ferrovia China-Alemanha

http://www.china.org.cn/business/index.htm
http://www.china.org.cn/business/index.htm


Dados sobre a Ferrovia Yuxinou

• Ferrovia tem 11,179 kms de extensão
• Chongqing-Xinjiang-Europe
• Yuxinou International Railway
• Começa no Chongquing, cruza o Altaw Pass na fronteira da China com Kazakhstan, e 

então atravessa a Russia, Belarus e Polônia, chegando na Alemanha (em Duisburg)
• Duisburgo é uma cidade alemã na parte ocidental da região do Ruhr na Renânia do 

Norte-Vestfália. É um distrito metropolitano independente em Regierungsbezirk 
Düsseldorf. O porto de Duisburgo é o maior porto seco na Europa

• 16 dias em média para transportar mercadorias, menos 2 dias que o transporte 
marítimo

• Transportar bens de maior valor e vida mais curta
• Uma só alfandega durante o percurso
• Trans-Eurasia Rail Logistics Company, com parceria de Chongquing, Russia, Tajikistan 

e Alemanha



Conclusões

• O Brasil não pode mais bancar o “avestruz”....

• O mundo está em grande mudança, e as economias estão 
interconectadas....

• Mostramos aqui alguns dos eventos que estão acontecendo na economia 
global

• Esses eventos podem parecer ser problemas, mas podem ser vistos 
também como novas oportunidades para a economia brasileira

• Não é o que acontece no mundo que nos deva importar tanto, mas sim a 
capacidade que devemos ter de transformar em desafios para aumentar 
nossa competitividade e de poder aproveitar as oportunidades de 
mercado!



Muito Obrigado!

Pedro@Nebel.com.br


