
mundo vive hoje uma ruptura de dimensões inéditas, provocada pela 
emergência da economia sinocêntrica, que redistribui completamen-
te as oportunidades e as ameaças dos países, segundo avalia o econo-

mista Antonio Barros de Castro, professor do Programa de Pós-graduação 
em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Econo-
mia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Convidado para a 
palestra de abertura do VI Encontro de Economia Baiana, sobre o tema “O 
Brasil e o mundo na nova configuração mundial”, Castro diz que o fenômeno 
cria uma outra ambiência. “Trabalho até mesmo com a hipótese de que cria 
novos mecanismos econômicos, inclusive no comportamento das empresas. 
Uma outra microeconomia estaria surgindo a partir da China”, afirma o ex-
presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Significa, portanto, que poderá surgir uma nova dinâmica no 
modo como empresários, trabalhadores, consumidores, grandes proprietári-
os de terra atuam reciprocamente. E o Brasil – que hoje vive um momento 
mágico, segundo Castro – se saiu bem na crise internacional de 2008, justa-
mente porque dispunha de um Plano B, mas precisará de um Plano C para 
enfrentar a nova configuração mundial. 

Castro, que há cinco anos se debruça sobre esse tema, ressalta que o mun-
do já viu fenômeno semelhante quando o centro do capitalismo deslocou-se 
da Inglaterra para os Estados Unidos, na virada dos séculos XIX e XX. 
Porém, não nas dimensões das rupturas que virão pela frente, nesta segunda 
fase da explosão chinesa, quando o país asiático passará a investir pesadamen-
te fora de suas fronteiras. Esse apetite já atinge a África e somente agora chega 
ao Brasil que, em 2009, recebeu em investimentos chineses irrisórios US$ 92 
milhões, volume que em 2010 poderá atingir US$ 10 bilhões. Em dois ou três 
anos, deverá elevar-se à condição de principal investidor do Brasil. “Esta 
segunda etapa é de importância crucial, obviamente não prevista mais uma 
vez (assim como a crise de 2008). 

“Estamos diante de um outro mundo, pois são mudanças de natureza sis-
têmica”, frisa o economista, que é membro do Instituto para Estudos Avança-
dos de Princeton (EUA). Segundo Castro, a nova configuração mundial vem 
acompanhada de desmentidos “espetaculares” de algumas convicções. Um 
deles, o de que os países precisavam fazer todas as reformas institucionais 
para, então, começar a crescer. Angola apresenta-se como exemplo dessa rup-
tura. O país africano não fez nada do que a cartilha afirmava ser preciso para 
alavancar a economia e cresce muito mais do que se pensava ser possível. 

Quanto à China, na primeira fase verificou-se uma mudança de preços 
relativos no mundo, com rebaixamento do custo das manufaturas, devido 
aos baixos salários dos trabalhadores do maior país asiático. Mas ao contrá-
rio do que se disse a partir do tombo do capitalismo em 1987 – ano do colap-
so da Bolsa de Valores dos EUA –, a nova economia contornava situações de 
crise justamente por conta desse efeito chinês – que provocou deflação do 
preço das manufaturas. O fenômeno deu força ao pensamento de Alain Gre-
enspan, então presidente do Banco Central norte-americano, que dizia que o 
domínio institucional já permitia contornar as crises do capitalismo. 

“A China impediu que o capitalismo tivesse aquilo que ele experimenta 
após muitos anos de expansão, que é a teoria dos ciclos econômicos, que foi 
esquecida. Além disso, permitiu-se uma desregulamentação levada longe 
demais. Com isso, suprimia-se o autocontrole e afundava-se na dinâmica cícli-
ca, ao contrário do que supunha. Mas não é só isso. Ele (Greenspan) levou lon-
ge demais a desregulamentação e permitiu esse festival eletrônico especulati-
vo”, analisa o economista da UFRJ.

Plano C – A segunda etapa da explosão chinesa, entretanto, é bem mais com-
plexa. Do ponto de vista chinês, os países – em particular os emergentes – são 
divididos em dois grupos: os ricos em recursos naturais e os ricos em popula-
ção. Segundo Castro, o Brasil é um caso muito suculento porque cruza os dois 
critérios. Por isso é candidato a uma aliança muito forte com a China, o que 
deve levar o país a elaborar um Plano C para se colocar frente ao país asiático.

O Plano C, explica o economista, deve herdar caracte-
rísticas do Plano B, usado pelo Brasil para enfrentar a crise 
internacional. Por exemplo, manter a expansão do consu-
mo de massas e a elevação da capacidade de planejamento 
do Estado, mas outras frentes estratégicas devem ser 
encontradas. “O que se quer do etanol, do pré-sal, não se 
trata de recuperar cadeias produtivas, é mais avançado do 
que isso, temos que saltar para a frente. Saber as fronteiras 
estratégicas para criar mercado no Brasil”, ressalta. 

Uma das frentes apontadas por ele seria desenvolver 
ilhas de automação, que trabalharão para o complexo do 
petróleo com todos os serviços dispondo de altíssimo grau 
de automação, fazendo inclusive os softwares correspon-
dentes, realizando joint ventures para as empresas brasileiras 
aprenderem e posteriormente se tornarem independentes. 
“Temos que nos tornar fornecedores de automação para o 
pré-sal, o que vai fecundar as indústrias de equipamentos, 
aeronáutica, de material militar, a agricultura de satélites 
etc.”, frisa, acrescentando que o Estado tem que entrar 
pesadamente nesse processo.

As implicações regionais das mutações a serem gera-
das nessa segunda etapa chinesa são “gigantescas”, na opi-
nião do ex-presidente do BNDES. Para início de conversa, 
os recursos naturais são distribuídos na Terra de forma bas-
tante desigual. Se a nova bateria do carro elétrico for de 
lítio, por exemplo, a demanda se voltará para a Bolívia, que 
possui 50% dessa matéria prima no mundo. “O problema 
da distribuição dos recursos naturais na Terra é complica-
díssimo e gera um fenômeno de desequilíbrios monstruo-
sos na geração de renda a partir dos desequilíbrios da dis-
ponibilidade dos recursos; é a tragédia da Bolívia e da Nigé-
ria”, exemplifica. Errado é andar na direção dos ventos chi-
neses, como fazem Peru e Angola, critica ele. 

Sobre o momento “mágico” atual, Castro observa 
que o Brasil deixou para trás o perfil dos anos 1980 e 1990, 
quando o saber dominante defendia o crescimento na 
base do produto potencial e considerava maiores avanços 
como um equívoco. O governo Lula, ao entrar em 2003, 
tentou crescer sem agredir essa “ordem” e foi preparando 
o país para romper o ciclo anterior, apesar das interven-
ções do Banco Central em sentido oposto. A crise pegou 
o governo já de posse do Plano B, que foi então referenda-
do pela gravidade da situação internacional. Com isso, o 
país virou uma página; saiu da mediocridade do patamar 
de 2,5% de crescimento do PIB. Agora é o momento de 
preparar o Plano C. 
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O Brasil precisa de um Plano C 
para viver n o m undo s inocêntrico
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Antonio Barros de Castro: “O mundo vive uma
 ruptura de dimensões inéditas”.
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