Live do Valor: José Pio Borges e Marcos Caramuru falam sobre os desafios da agenda externa e da
conjuntura doméstica em 2021; assista
José Pio Borges e Marcos Caramuru
16/02/2021, Valor Econômico
José Pio Borges, presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), e o embaixador
Marcos Caramuru são os entrevistados desta quarta-feira, 17 de fevereiro, às 11h, na Live do Valor. Pio
Borges e Caramuru falam sobre o cenário econômico global e também sobre a conjuntura do Brasil em
2021. Veja a íntegra:
Os desafios da agenda externa e da conjuntura doméstica em 2021
No cenário doméstico, a live trata da demora na recuperação econômica no país como resultado da falta
de vacinas contra a covid-19, e discute outros temas relevantes como o novo auxílio emergencial, as
privatizações e os investimentos em infraestrutura.
Na agenda externa, Pio Borges e Caramuru analisam o papel da China na retomada global, a guerra
comercial com os Estados Unidos e o protecionismo comercial.
A live também discute as relações Brasil-China e Brasil-Estados Unidos à luz do governo de Joe Biden,
que tomou posse em janeiro. Outro tema de destaque é a Organização Mundial do Comércio (OMC),
que passa a ser dirigida, pela primeira vez, por uma mulher: a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala.
José Pio Borges é presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI). Ocupou a
presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Também foi presidente
da Pronor Petroquímica e diretor administrativo do Banco BBM. Atualmente, é membro do Conselho de
Administração da Captalys Investimentos, membro do Conselho Estratégico da Casa Firjan e atuou no
conselho de administração da Petrobras, Vale, Aracruz, Copesul, Rede Ferroviária Federal, Banco do
Nordeste do Brasil e Usiminas.
Marcos Caramuru é diplomata, sócio e gestor da KEMU Consultoria, com sede em Xangai, e vive há
dezesseis anos no Leste Asiático. Foi cônsul-geral do Brasil em Xangai, embaixador na Malásia e em
Pequim, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e diretor-executivo do Banco
Mundial, em Washington.
A entrevista, mediada pelo chefe da redação do Valor no Rio, Francisco Góes, pode ser acompanhada
pelo site e pelas páginas do Valor no Youtube, no LinkedIn e no Facebook.
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