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"O desequilíbrio global
é o maior problema"
Quem vê a árvore não enxerga a floresta.
A eventual recessão americana tem sacudido as oolsas de valores de
vários países, em mais uma histérica - e histórica - reação dos inves-
tidores ao medo do desconhecido. Para o economista Albert Fishlow,
professor emérito da Universidade de Columbia, este não é p maior
problema da economia mundial. "Não se pode exagerar as dificulda-
des dos EUA", diz. Mais preocupante é o desequilíbrio global causa-
do pelo excesso de poupança de países orientais. "O maior problema
é a atual suscetibilidade dos EUA às influências globais", afirma.
Fishlow aposentou-se no ano passado para escrever um livro sobre o
Brasil, que acompanha de perto há mais de 40 anos. O período anal-
isado será o das duas décadas após a redemocratização. De Nova
York, por telefone, ele falou à DINHEIRO sobre o momento atual.
DINHEIRO - O mundo está mais peri-
goso ou essa crise é igual às anteriores?
ALBERTO FISHLOW - O que ocorreu
foi uma reação imediata à situação
financeira nos Estados Unidos.
Todo mundo já sabia das dificulda-
des da área imobiliária. As vendas
de casas e apartamentos têm
caído há muitos meses. Ao
mesmo tempo, houve o au-
mento do preço do petróleo. A
base dessa grande preocupa-
ção são as perdas financeiras
dos grandes bancos e o medo
de que o sistema financeiro
americano não possa dar o
crédito necessário para a eco-
nomia funcionar.

preocupação com o futuro da econo-
mia real do que com os prejuízos
dos bancos?
FISHLOW - Exatamente. Ao baixar
a taxa de juros, o Federal Reserve
(banco central) tentou, e continua
tentando, transmitir a idéia de que

irá dar apoio para garantir a dispo-
nibilidade de crédito.

DINHEIRO - O Fed não apertou o sinal
do pânico ao reduzir os juros para 3%?
FISHLOW - Sempre há críticas ao Fed.
Antes, era criticado por não fazer o que

deveria. O problema maior é sa-
ber qual será a reação do consu-
mo nos Estados Unidos. A conti-
nuação do crescimento econômi-
co depende, como na última déca-
da, do consumo crescente. Dai a
decisão rápida da Câmara de dar
um incentivo para todos os con-
sumidores a partir de maio.

DINHEIRO - É mais uma

DINHEIRO - O pacote de ajuda do
presidente Bush vai funcionar?
FISHLOW - Foi muito fácil conse-



guir um acordo entre democratas e re-
publicanos. Ambos os partidos ga-
nham. Os democratas dão incentivos
para as classes média e baixa. Os re-
publicanos, para as empresas. Isso
poderá ajudar a melhorar a situação,
dando um estímulo para a economia
mesmo antes da eleição.

DINHEIRO - O sr. está otimista com a si-
tuação econômica?
FISHLOW - Não se deve exagerar as
dificuldades dos EUA. É fácil ima-
ginar que a redução de 1,25 ponto

percentual da taxa de juros e o pro-
grama de incentivo fiscal para os
consumidores e empresas evitarão
um declínio sério da economia. O
problema maior da economia ame-
ricana, que não entra na discussão,
é o fato de ter um grande déficit em
conta corrente, mais de 6% do PIB.
A redução da taxa de juros diminui
o rendimento dos investidores es-
trangeiros em títulos do governo e
eles poderiam, com isso, levar seu
dinheiro embora. Mas isso cria a
necessidade de aumentar os juros

para atrair o financiamento, redu-
zindo a recuperação.

DINHEIRO - E as conseqüências?
FISHLOW -A suscetibilidade dos EUA
às influências econômicas globais é
importante. Com a dívida pública
grande e crescente, há implicações fu-
turas. Estamos muito mais sujeitos às
decisões do Japão, da China, dos ou-
tros asiáticos, da Rússia, da União
Européia e mesmo do Brasil - que, por
sinal, dobrou as reservas em 2007.

DINHEIRO - Não é irônico que os países
asiáticos estejam investindo pesado
nos bancos e empresas americanas?
FISHLOW - Não é irônico, é uma neces-
sidade. Com o aumento dos preços do
petróleo, eles têm dinheiro e aprovei-
tam o momento para investir. Mas a
incapacidade de haver um equilíbrio

. global está por trás do problema que os
Estados Unidos vivem atualmente.

DINHEIRO - O equilíbrio global não é
mais fácil hoje do que foi no passado?
FISHLOW - Não, é mais difícil. O preço
de petróleo está muito alto, o que é bom
para os países produtores e mau para
os consumidores. A China está cres-
cendo, mas o Japão está com grandes
-problemas para manter o crescimento.
Os Estados Unidos não gostam de
poupar. A redução dos juros poderia
ajudar no curto prazo, mas não resol-
ve o problema maior no médio prazo.

DINHEIRO - Como o sr. vê a situação do
Brasil nesse terremoto financeiro?
FISHLOW - A economia deve conti-
nuar crescendo como antes. O alto ní-
vel das reservas é uma barreira contra
o impacto da crise. Há também outro
elemento importante: a expectativa ge-
ral de que a economia global continua-
rá a crescer este ano, embora os Esta-
dos Unidos, a Europa e o Japão cres-
çam menos. O FMI reduziu as estima-
tivas de crescimento, mas ainda conti-
nuam altas [4,1% de aumento do PIB
mundial em 20087. Essa expectativa
está baseada em um crescimento mui-
to grande na Ásia e bastante razoável
na América Latina. Com exceção do
México, que deve sentir com a redução
das vendas aos EUA, a América Lati-
na deve manter o ritma de crescimento
do ano passado. O problema maior
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para a região, e o mundo, é a inflação.
Os preços de alimentos, que têm uma
ponderação muito grande nos índices,
estão crescendo muito rápido.

DINHEIRO - Antes da crise nas bolsas
da semana passada, havia uma expec-
tativa de o Brasil ser promovido em
poucos meses a investment grade (selo
de bom pagador) pelas agências de ris-
co de crédito. Isso atrairia recursos de
investidores institucionais para cá.
Essa expectativa morreu?
FISHLOW - Não sei se morreu, mas vai
ser um pouco mais difícil. As agências
de rating, com todos os problemas da
avaliação dos CDOs [títulos de dívida
securitizada] e outros instrumentos fi-
nanceiros, poderiam ficar mais relu-
tantes em dar esse aumento para o
Brasil. O País não necessita atrair tan-
to dinheiro hoje em dia. E os re-
cursos que viriam por conta do
investment grade não são o in-
vestimento que o Brasil precisa.
O País necessita de maiores in-
vestimentos na infra-estrutura e
na educação. Isso não se resolve
com a entrada dos recursos dos
fundos de pensão americanos e
de outros recursos estrangeiros.

DINHEIRO - O momento atual do
Brasil é mágico, como quer o
presidente Lula, ou é mais uma tenta-
tiva frustrada de alcançar o crescimen-
to sustentado?
FISHLOW - Os sinais indicam que o
País está fazendo uma política certa.
Hoje em dia sua taxa de comércio in-
ternacional é muito maior, o que é
uma coisa boa. Com a redução dos ju-
ros, o déficit do setor público está cain-
do em relação ao PIB. O Brasil, por-
tanto, tem avançado muito nas áreas
de macroeconomia e comércio. O que
falta é avançar muito mais em educa-
ção, e na qualidade dela. E melhorar
os gastos na saúde e em outras áreas
sociais. Embora o investimento tenha
aumentado, o Brasil necessita de in-
vestimentos internos maiores na in-
fra-estrutura. Talvez seja da maior
importância reduzir o consumo (do se-

tor) público. De todo modo, a situação
tem melhorado muito nos últimos
anos. A taxa de juros tem caído, as re-
servas têm subido e a taxa de desem-
prego está diminuindo. Tudo isso é po-
sitivo e indica a possibilidade de conti-
nuação no futuro.

DINHEIRO - Preocupa a perspectiva de
haver um déficit em conta corrente?
FISHLOW - É importante que o déficit
em conta corrente seja limitado. Não
há razão para que o Brasil deixe de
aproveitar os investimentos estrangei-
ros que trazem progresso tecnológico.

DINHEIRO - O Brasil tem um ministro
só para pensar o futuro. O que acha das
propostas de Roberto Mangabeira Un-
ger?
FISHLOW - Ele está aprendendo mais

de 21 anos de ditadura e 21 de demo-
cracia. Como o sr. vê o Brasil nos
próximos 20 anos?
FISHLOW - Os próximos 20 anos serão
diferentes do passado. No mundo, vai
haver o crescimento da China como um
poder. E haverá o problema do envelhe-
cimento da população no Japão, na
Europa e mesmo nos Estados Unidos,
onde as taxas de mortalidade dos mais
velhos têm caído. Como no passado, o
mundo também vai depender dos
avanços tecnológicos. São eles que ex-
plicam a experiência dos 60 anos se-
guintes à Segunda Guerra Mundial.
Entre as décadas de 70 e 90, houve pou-
co progresso tecnológico mundial. De-
pois, com a ajuda dos computadores, a
taxa cresceu e permitiu um crescimen-
to maior não só nos Estados Unidos
como em países como a China, a índia

e os outros países asiáticos. Para
o futuro, é necessário ver de onde
virá o progresso tecnológico que
poderá permitir a continuação
do crescimento e do aumento da
renda dos países em desenvolvi-
mento e do Brasil.

sobre a situação atual do País. Vai le-
var algum tempo antes de poder ofere-
cer idéias concretas sobre o futuro do
Brasil para o ano 2020.

DINHEIRO - Algumas de suas pro-
postas têm sido muito criticadas.
Será que está enxergando algo que
os críticos não vêem ou ele é que não
está enxergando bem?
FISHLOW - Ele está no começo da
carreira no gabinete. Algumas ve-
zes, em vez de estudar tudo o que já
foi escrito sobre o tema, oferece o
que parecem ser conclusões, e não
possibilidades. No futuro, estou cer-
to de que irá pensar bem, pesquisar
e escrever memorandos antes de di-
vulgar suas idéias.
DINHEIRO - O Brasil teve um ciclo

DINHEIRO - O Brasil avançou
em muitos setores, como a bio-
tecnologia, a aviação e a explora-
ção de petróleo em águas pro-
fundas. No entanto, a economia

é muito dependente das commodities.
FISHLOW - O País avançou muito no
comércio mundial, mas não foi só na
exportação de commodities, como tam-
bém de produtos industrializados. A
taxa de crescimento real das manufa-
turas tem sido mais ou menos igual à
das commodities, mas estas últimas ti-
veram aumento de preços. O Brasil
está fazendo maiores investimentos
em tecnologia e em setores mais mo-
dernos. Afinal, o progresso tecnológico
é básico. Mas é necessário investir
mais. O Brasil precisa aumentar a
taxa de investimentos para algo em
torno de 25% [do PIB] para permitir
uma taxa contínua de crescimento da
economia de 5% a 6% ao ano. Nesse
processo, um sistema educacional me-
lhor é fundamental. 

Text Box
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