
Oportunidades
com ou sem crise
O cenário favorável tende a se prolongar e o temor de um
choque global não deve alterar os planos de investimento
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OBrasil passa por um momento único
em sua história. Depois de décadas de
problemas econômicos aparentemente
insolúveis, atravessamos um período

com indicadores extremamente positivos. Taxas
de juros em processo de redução contínuo des-
de 2005, reservas internacionais em patamares
nunca dantes alcançados, volumes de crédito ao
setor privado em níveis e prazos comparáveis aos
das economias desenvolvidas e ações valorizadas
também como nunca nas bolsas de valores. Além
disso, observa-se uma dissociação entre crises po-
líticas e desempenho econômico. Aparentemente,
os mercados não estão relacionando mudanças
no ambiente político com alterações no cenário
econômico. O que é muito bom.

Claro que grande parte dessa bonança deve
ser creditada ao cenário internacional, e muitos se
preocupam com a eclosão de um choque global que
reverta essa fase cor-de-rosa, pelo menos em parte.
Há até aqueles que advogam a tese do choque ine-
vitável. Mas, com ou sem choque, há oportunidades
que devem ser exploradas na atual conjuntura.

E podemos esperar - sim - um período longo
de boas notícias. Se no passado as fases de expan-
são foram sempre seguidas por choques abruptos
- e estão ainda bem vivas na mente as crises vividas
na década de 1990 -, hoj e podemos esperar que os
possíveis abalos só produzam efeitos localizados.
A extensão da rede de proteção às economias ao
redor do mundo já é uma realidade. Antes, as
autoridades monetárias se mantinham numa
posição muito mais reativa do que proativa. Mas
hoje não. No que se refere às conseqüências ma-
léficas do efeito-contágio das crises - mesmo as
pequenas -, já existe todo um arcabouço de ações
para minimizar resultados danosos. Um bom

exemplo da eficiência dessa rede de proteção foi
a ação dos bancos norte-americanos no caso do
LongTerm CapitalMarket (LTCM), em 1999. Como
se recorda, respondendo a um convite do Federal
Reserve, as instituições financeiras aportaram
US$ 3 bilhões para evitar que a quebra do LTCM
produzisse estragos mais extensos sobre a econo-
mia americana. Outro caso que pode ser citado foi
a ação do governo Bill Clinton na crise de 1999,
quando foram aportados bilhões de dólares para
impedir que o Brasil mergulhasse num poço sem
fundo. Assim, mesmo que tenhamos um choque
na economia mundial, podemos imaginar que ele
não será tão profundo como os anteriores.

No Brasil, as perspectivas também são favoráveis.
O real valorizado traz problemas, é verdade, embora
possa ajudar, sob alguns aspectos - principalmente
no controle da inflação -, mas também permite a
importação de bens de capital a custo baixo. E isso
tem ocorrido na prática, o que garante ao país me-
lhor competitividade no futuro. Não se percebem
indícios de que a tendência de valorização cambial
vá se reverter, assim como não há por que temer a



alteração na trajetória de queda dos juros. Declínio
esse que ajuda no esforço fiscal - uma vez que ba-
rateia o custo da dívida interna e isso tende a elevar
a confiança do investidor estrangeiro no Brasil. Por
todos esses fatores, pode-se esperar por uma conti-
nuidade do atual cenário benigno.

Esse ambiente traz diversos benefícios para
as nossas empresas. O principal deles refere-se ao
custo de capital - que está em trajetória de queda,
seja no lado do capital dos acionistas, seja no lado
dos financiamentos. As ações na bolsa de valores
apresentam uma valorização quase contínua des-
de agosto de 2002, isto é, há cinco anos. O empre-
sário que vende parte do capital de sua companhia
hoje em dia recebe muito mais (quase seis vezes)
que cinco anos atrás. Do lado dos financiamentos,
a taxa básica (Selic) vem num processo de redução
desde meados de 2005. E caiu para praticamente a
metade do que era há dois anos. Se não temos um
financiamento a custo Selic, sabemos que essa taxa
serve de parâmetro para as praticadas pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e também para a emissão de debêntures.
Como resultado, temos uma redução considerável
no custo de capital das empresas - e esse menor
dispêndio reflete-se em maior competitivida-
de. Esse maior vigor para concorrer com rivais
estrangeiros é o fator que provavelmente vem
mantendo nossas exportações em níveis elevados,
apesar do câmbio desfavorável. Tal reflexo vai ser
mais intenso para os que aproveitarem as atuais
oportunidades investindo em novas tecnologias,
equipamentos e preparação do seu pessoal.

Além disso, há os benefícios do planejamento
de longo prazo, empregado pelos empresários
que já perceberam a vantagem de tornar suas
companhias mais eficazes do ponto de vista téc-
nico e que recorrem cada vez menos ao improviso
ditado pelas condições imediatas. Já se vê um sem-
número de empresas calcando suas decisões em
planos estratégicos com horizontes bem longos

- mesmo sabendo que ocorrerão mudanças de
rota em períodos curtos. Se no passado a maioria
das empresas, assim como as autoridades mo-
netárias, reagiam ao ambiente, hoje vemos um
grande grupo que se prepara com muita ante-
cedência para as mudanças que as projeções de
cenários antecipam. Esse planejamento de longo
prazo coloca as empresas locais lado a lado com
as principais companhias globais.

Para aqueles que ainda não estão totalmente
integrados a esse novo mundo, é fundamental
entender o atual momento como uma janela de
oportunidade que não pode ser desperdiçada.
Mesmo para os mais pessimistas, que acreditam
que um choque global ocorrerá e será de forte
intensidade, é crucial aproveitar essa chance que
se apresenta. Investir neste momento benigno
trará benefícios duradouros para as nossas em-
presas e para a economia. Afinal, ainda que surja
uma crise, ela não vai durar para sempre. E, como
de outras vezes, ganhará mais quem estiver mais
bem preparado para o momento da recuperação
da economia. Essa competência servirá também
como colchão de amortecimento para os efeitos
da crise, permitindo à empresa sobreviver aos
períodos turbulentos.

Em resumo: é importante aproveitar esta fase
e partir para a modernização em todos os seus
aspectos. Não só em termos de equipamentos e trei-
namento de pessoal, como, sobretudo, na questão
da mentalidade empresarial. Isso significa planejar
com a atenção voltada para os indicadores que
possam apontar que está a caminho este ou aquele
cenário. E ter, também, planos de ação para momen-
tos mais turbulentos. Mas significa, principalmente,
aproveitar os bons ventos da economia. i

*William Eid Júnior é professor titular e

coordenador do Centro de Estudos em Finanças
(GVCEF) da Escola de Administração de Empresas de
São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp)

ecarvalho
Text Box
Fonte: Valor 1000, ano 7, n. 7, p. 156-158, ago. 2007.




