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BIBLIOTEMA | BRIC 
 

O termo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) foi criado em 2001 pelo 
economista Jim O’Neill, responsável pela investigação em economia global 
do grupo Goldman Sachs e autor do livro The Growth Map, cuja sinopse 
abaixo se apresenta. Na verdade, os BRIC não constituem um bloco 
económico definido, mas todos se enquadram no perfil de países com 
elevado e rápido crescimento, sustentado em processos de modernização 
e aumento da competitividade das suas economias.  

A persistência das elevadas taxas de crescimento destes países despertou o interesse das mais altas esferas internacionais 
no sentido de identificar as principais causas dos seus processos de convergência e aferir o potencial de tais países para se 
tornarem brevemente os principais impulsores do crescimento económico mundial.  

A par do crescimento económico, advém um posicionamento estratégico cuja influência é potencialmente crescente na 
reconfiguração da ordem mundial. Assim, os BRIC posicionam-se cada vez mais na qualidade de atores chave no contexto 
económico e político internacional.  

 
 
O’NEILL, Jim 

The growth map: economic opportunity in the BRICs and beyond 
London: Portfolio Penguin, 2011. 254p. 

ISBN 978-0-670-92126-3 

 

Qualquer abordagem ao crescimento económico dos BRIC passará sempre 
pelo nome de Jim O’Neill uma vez que, em 2001, foi este economista da 
Goldman Sachs o responsável por este acrónimo e pela previsão de que Brasil, 
Rússia, Índia e China assistiriam a um período de invulgar crescimento 
económico. A realidade é que estes quatro países experienciaram um 
crescimento significativo na última década, contando-se, atualmente, entre as 
dez economias mais fortes ao nível global. 

Ao introduzir o termo BRIC no léxico económico internacional, o autor, 
responsável de um dos maiores grupos financeiros do Mundo, originou a 
criação de diversos fundos de investimento baseados no crescimento 
económico destes países, alterou estruturas políticas há muito consolidadas e 
desafiou as reflexões de analistas, governos e decisores. 

Neste livro, para além de explicar como desenvolveu o conceito BRIC, Jim 
O’Neill lança o conceito de “Next 11”, perspetivando o rápido crescimento de Bangladesh, Egito, Indonésia, 
Irão, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Coreia do Sul, Turquia e Vietname. 

A capacidade de desafiar o status quo, aliado ao sucesso da criação do conceito BRIC por parte do autor, 
tornam este livro indispensável não só para compreender o panorama económico atual como para 
prognosticar o mapa geopolítico futuro. 
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BIBLIOTEMA DESTAQUES 

 

SHARMA, Ruchir 
Breakout nations: in pursuit of the next economic miracles 
London: Allen Lane, 2012. 292p. 

ISBN 978-1-846-14556-8 

 

Neste livro, o autor pretende mostrar as tendências do mercado globalizado, 
identificando as “estrelas” da economia do futuro e as oportunidades de 
investimento. 

Ruchir Sharma trabalha na empresa Morgan Stanley Investment Management, 
onde é responsável por um dos principais fundos de investimento em mercados 
emergentes. Viaja com frequência para analisar in loco as economias de 
diferentes países, procurando entender as forças económicas e políticas em 
jogo.  

O autor critica as previsões económicas a médio/longo prazo, sublinhando que as previsões para 2030 ou 
2050, embora na maior parte das vezes estejam erradas, (sobretudo devido às mudanças repentinas nas 
economias dos países), têm um forte impacto em Wall Street, fazendo aumentar ou reduzir a apetência para 
investir em determinados mercados. 

Com este livro, Sharma proporciona ao leitor uma viagem por diversos países, procurando sinais de vitalidade 
em cada um deles e, através de uma análise inovadora que não observa apenas as tendências do mercado, 
aborda cada país individualmente e como uma força única. 

 

 

 
 

 

MAGNUS, George  

Uprising: will emerging markets shape or shake the world 
economy? 

Chichester: John Wiley & Sons, 2011. 358p. 

ISBN 978-0-470-66082-9 

 

O foco principal deste livro de George Magnus, economista sénior no UBS 
Investment Bank e reputado analista económico, é examinar as perspetivas das 
maiores economias emergentes, à luz da maior crise financeira desde os anos 
30. Será que a crise atuou como um catalisador para acelerar o domínio 
económico e político dos BRIC, principalmente da China e, implicitamente, o 
declínio do Ocidente? O consenso sobre a mudança do poder global para os 
mercados emergentes é tão robusto como parece?  

O autor revela algum ceticismo sobre o milagre chinês e defende que há muitos 
fatores atualmente a deverem ser tomados em consideração para além das 
taxas de poupança e investimento que no passado explicaram a riqueza e 
influência dos países.  

Parte dos argumentos apresentados são de natureza demográfica e política, 
sendo uma das ideias recorrentes ao longo do livro a de que a longo prazo a qualidade das instituições tem 
maior relevância do que o PIB ou qualquer fenómeno cíclico. 

Em ultima análise, Magnus considera que será a vontade e aptidão dos governos da China e de outras 
economias emergentes em realizarem mudanças e reformas estruturais, que poderão determinar se vão 
“moldar” ou apenas “abalar” o mundo no futuro. 
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LIVROS 

DAVIDSON, James Dale 
Brazil is the new America: how Brazil offers upward 
mobility in a collapsing world 
Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. 331 p. 
ISBN 978-1-118-00663-4 
 
 
JONES, Stephanie Karen 
BRICS and beyond: executive lessons on emerging 
markets 
Chichester: John Wiley & Sons, 2012. 287 p. 
ISBN 978-1-119-96269-4 
 

MOYO, Dambisa F. 
Winner take all: China's race for resources 
and what it means for us 
London: Penguin Books, 2012. 257 p. 
ISBN 978-1-846-14503-2 
 
 
NILEKANI, Nandan 
Imagining India: ideas for the new century 
London: Penguin Books, 2009. 511 p. 
ISBN 978-1-846-14122-5 
 

DOCUMENTOS DE TRABALHO 

 
BUITER, Willem H.; RAHBARI, Ebrahim 
Global growth generators: moving beyond emerging 
markets and BRICs 
London: Centre for Economic Policy Research, 2011. 9 p. 
(CEPR Policy Insight; 55) 
 
 
EMERSON, Michael 
Do the BRICS make a bloc? 
Brussels: CEPS – Centre for European Policy Studies, 
2012. 7 p. 
(CEPS Commentary) 
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Washington: FMI, 2011. 31 p. 
(IMF Working Paper; 11/178) 
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Washington: FMI, 2011. 24 p. 
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BRICs’ philosophies for development financing and 
their implications for LICs 
Washington: FMI, 2011. 24 p. 
(IMF Working Paper; 12/74) 
 
 
SAMAKE, Issouf; YONGZHENG, Yang 
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Washington: FMI, 2011. 36 p. 
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DESTAQUES 

 

BLINDER, Alan S. 
After the music stopped: the financial crisis, the response, and the 
work ahead 
New York: Penguin, 2013. 476p. 

ISBN 978-1-59420-530-9 

 

Alan Blinder, professor da Universidade de Princeton, colunista do Wall Street 
Journal e antigo responsável do Fed, é um dos economistas mais conceituados do 
momento nos Estados Unidos da América (EUA). A sua capacidade de descrever 
numa linguagem acessível os mais recentes acontecimentos do cenário financeiro 
internacional tornaram-no detentor de uma das opiniões mais respeitadas pela 
opinião pública norte-americana. 

Em After the Music Stopped, Blinder mostra como o sistema financeiro dos EUA 
se tornou demasiado complexo e como a desregulação foi um dos ingredientes principais que levou ao seu 
colapso. O autor descreve o sistema financeiro como o sistema circulatório da economia real: se o sangue 
parar de correr, toda a economia para, uma vez que o desmoronar da estrutura financeira originaria uma forte 
quebra no emprego, o encerramento de fábricas e lojas em catadupa e o consequente caos social. 

Um dos pontos mais interessantes do livro acaba por ser a forma como o autor elogia as ações tomadas pelo 
governo norte-americano, afirmando que as mesmas, e em particular as do Fed, evitaram uma catástrofe de 
dimensões ainda maiores. 

 
 

 

IRWIN, Neil 

The alchemists: inside the secret world of central bankers 

London: Headline Business Plus, 2013. 430p. 

ISBN 978-0-7553-6267-7 

 

Quando, em agosto de 2007, se desencadeou a crise financeira internacional, os 
governadores dos três bancos centrais mais influentes do mundo assumiram uma 
importância incontornável e sem precedentes. Com efeito, Ben Bernanke da 
Reserva Federal, Mervyn King do Banco de Inglaterra e Jean-Claude Trichet do 
Banco Central Europeu, apesar de nunca terem sido sujeitos a eleições, 
assumiram um protagonismo único no panorama financeiro global ao 
controlarem quase por completo decisões de política monetária capazes de alterar 
o curso da história económico-financeira mundial. 

Em The Alchemists, após apresentar uma cronologia dos principais eventos relacionados com a banca central 
desde 1656 até ao final de 2012, o autor aborda o período até 2006, para depois dedicar mais atenção ao 
ciclo conturbado entre 2006 e 2012. O primeiro protagonista do livro é Johan Palmstruch, o primeiro 
governador de um banco central que acabou por colocar a Suécia no caminho da depressão económica. A 
partir daí, Irwin mostra como a importância e influência da banca central foi crescendo progressivamente até 
aos dias de hoje. 

Num estilo assertivo e provocador, este livro apresenta a evolução do papel dos bancos centrais no sistema 
financeiro internacional ao longo dos anos. 
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NOVOS RECURSOS DE INFORMAÇÃO 
 

 

AMARAL, João Ferreira do  

Porque devemos sair do Euro: o divórcio necessário para tirar 

Portugal da crise 

Alfragide: Lua de Papel, 2013. 126 p.  

ISBN 978-989-23-2314-5 

 

BECK, Ulrich  

German Europe 

Cambridge: Polity Press, 2013. 98 p. 

ISBN 978-0-7456-6539-9 

 

BENTO, Vítor  

Euro forte, Euro fraco: duas culturas, uma moeda: 

um convívio (im)possível 

Lisboa: Bnomics, 2013. 175 p. 

ISBN 978-989-713-072-4 

 

CARVALHO, José Eduardo  

A economia sem economistas: o lado claro de todas as coisas 

Lisboa: Edições Sílabo, 2013. 176 p. 

ISBN 978-972-618-718-9 

 

DYLAN, Marc-Pierre  

O país que não resgatou os seus bancos: como a Islândia está a 

superar a crise sem ficar refém do sistema financeiro 

Queluz de Baixo: Marcador, 2013. 121 p. 

ISBN 978-989-8470-90-4 

 

FRANKEL, Tamar  

The Ponzi Scheme Puzzle: a history and analysis of con artists 

and victims 

Oxford: Oxford University Press, 2012. 231 p. 

ISBN 978-0-19-992661-9 

 

FRASQUILHO, Miguel  

As raízes do mal, a Troika e o futuro 

Lisboa: Bnomics, 2013. 267 p. 

ISBN 978-989-713-079-3 
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HEWITT, Gavin 

The lost continent: the BBC’s Europe editor on Europe’s darkest 

hour since World War Two 

London: Hodder & Stoughton, 2013. 358 p. 

ISBN 978-1-444-76479-6 

 

HORÁKOVÁ, Martina; JORDAN, Amy  

Central Bank directory 2013 

London: Central Banking Publications, 2013. 316 p. 

ISBN 978-1-902182-76-6 

 

HUWART, Jean-Yves; VERDIER, Loïc  

Economic globalization: origins and consequences 

Paris: OCDE. 2013. 153 p. 

(OECD Insights) 

ISBN 978-92-64-11189-9 

 

KAUFFMANN, Céline  

International regulatory co-operation: addressing global challenges 

Paris: OCDE, 2013. 156 p. 

ISBN 978-92-64-19725-3 

 

KING, Stephen D.  

When the money runs out: the end of western affluence 

New Haven: Yale University Press, 2013 

ISBN 978-0-300-19052-6 

 

MACCOMBIE, John Stuart; THIRLWALL, Anthony Philip  

Essays on balance of payments constrained growth: 

theory and evidence 

London: Routledge, 2012. 332 p. 

(Routledge Studies in Development Economics; 37) 

ISBN 978-0-415-64754-0 

 

MARTIN, Felix  

Money: the unauthorised biography 

London: The Bodley Head, 2013. 336 p. 

ISBN 978-1-847922-33-5 
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MIDDELAAR, Luuk Van 

The passage to Europe: how a continent became a Union 

New Haven: Yale University Press, 2013. 372 p. 

ISBN 978-0-300-18112-8 

 

RAMOS, Pedro Nogueira  

Torturem os números que eles confessam: sobre o mau uso e 

abuso das estatísticas em Portugal, e não só 

Coimbra: Almedina, 2013. 172 p. 

ISBN 978-972-40-4948-9 

 

REICHLIN, Lucrezia; BALDWIN, Richard  

Is inflation targeting dead? Central banking after the crisis 

London: CEPR – Centre for Economic Policy Research, 2013. 140 p. 

ISBN 978-1-907142-67-3 

 

REINHART, Carmen M.; ROGOFF, Kenneth  

Desta vez é diferente: oito séculos de loucura financeira 

Coimbra: Conjuntura Actual, 2013. 485 p. 

ISBN  978-989-694-043-0 

 

SILVA, Rui Vinhas da; TEIXEIRA, Natália  

A competitividade das nações no século XXI: um roadmap 

estratégico para a economia portuguesa 

Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013. 407 p. 

ISBN 978-989-658-221-0 

 

STEIL, Benn  

The battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, 

Harry Dexter White, and the making of a new world order 

Princeton: Princeton University Press, 2013. 472 p. 

ISBN 978-0-691-14909-7 

 

STUCKLER, David; BASU, Sanjay 

The body economic: why austerity kills 

London: Allen Lane, 2013. 216 p. 

ISBN 978-1-846-14783-8 
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ANÁLISE DE RECURSOS ELETRÓNICOS 

 

Centre for International Governance Innovation 

http://www.cigionline.org/ 

 

O Centre for International Governance Innovation (CIGI) é uma organização independente vocacionada para a 
análise das políticas governamentais internacionais. Liderada por académicos de prestígio, o CIGI apoia a 
investigação, as redes de conhecimento, o debate político sobre assuntos internacionais e novas ideias para 
melhorias na governação multilateral. Para além disso, organiza eventos e colabora ativamente com as 
comunidades empresariais e académicas de todo o mundo, em trabalhos interdisciplinares. 

No item “Programs”, temos acesso a uma lista de projetos dentro dos temas da economia global, segurança, 
ambiente, energia e desenvolvimento global, entre outros. Clicando em cada um dos projetos, podemos ver as 
suas diferentes fases, bem como obter informação sobre os investigadores e os parceiros do projeto. 

No item “Publications” podemos consultar livros, documentos de trabalho, relatórios ou entrevistas. Existe 
ainda a possibilidade de fazer download das publicações. Do lado direito da página, temos um arquivo dos 
diferentes tipos de documentos, a partir de 2009. 

Para receber informação do CIGI, basta clicar no item “Subscribe”. Após algumas simples operações, o 
utilizador passará a receber na sua caixa de correio eletrónico a informação do CIGI. 

 
 
 

 

Portal Europeu da Justiça 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=pt 

O Portal Europeu da Justiça, criado pela Comissão Europeia em colaboração com os Estados Membros, foi 
concebido como um balcão eletrónico único na área da Justiça. 

Publicado em 22 línguas oficiais, tem por finalidade permitir um acesso fácil a informações sobre diferentes 
sistemas de justiça e à Justiça em geral na UE. 

Destinado a cidadãos, empresários, notários, magistrados e advogados, o portal aborda questões legais 
relativas a litígios transfronteiriços, permitindo um melhor conhecimento dos diferentes sistemas jurídicos.  

Hoje, mais do que nunca, o intercâmbio de informações é cada vez mais necessário, tendo em conta o 
aumento constante das transações transfronteiriças e das relações entre cidadãos comunitários que se 
deslocam para outros Estados Membros. 

Este portal faculta informações em diversas línguas e disponibiliza uma grande variedade de ligações para 
documentos e páginas da internet, sendo um utensílio ímpar para quem trabalha na área do Direito. 
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