


Bastou um ano para que a percepção da
economia brasileira no cenário interna-
cional mudasse da água para o vinho. Se
na virada de 2007 o Brasil aparecia na
lanterninha do crescimento económico da
América Latina, à frente apenas do devas-
tado Haiti, e parecia ser o patinho feio dos
Brics (as grandes economias emergentes:
Brasil, Rússia, índia e China), na virada de
2008 o País vive um otimismo que passou
da euforia à moderação logo na primeira
quinzena de janeiro, graças à incerteza no
mercado norte-americano, mas ainda com
um astral mais alto do que baixo.

Motivos não faltam. Com uma dívida
em dólares de US$ 197 bilhões, muito
próxima dos confortáveis US$ 186,4
bilhões em reservas até janeiro - uma
marca inédita -, o Brasil já melhora na
percepção dos investidores. Isso, somado
a um superavit comercial de mais de US$
40 bilhões, dá maior segurança às contas
externas. Movida a commodities, o des-
taque da exportação foi o agronegócio,
com impressionantes US$ 58,4 bilhões,
12% mais que em 2006, a maior soma da
sua história. Em 2007, a Bovespa foi uma
das vedetes, superando os 60 mil pontos
e com 64 ofertas públicas iniciais, bem
acima das 26 do ano anterior. Já o Inves-
timento Estrangeiro Direto (IED) foi o
segundo do mundo em 2007 e o melhor
desde 1947, com um saldo recorde de
US$ 34,6 bilhões, 84,3% superior ao de
2006. E o IED de janeiro deve ser US$
4,5 bilhões, praticamente o dobro dos
US$ 2,4 bilhões do mesmo mês do ano
passado, já contando os reflexos da crise
norte-americana. A inflação anual continua

| baixa: apenas 4% ao ano, e o crescimento
| pode chegar a 5%.
l As multilatinas brasileiras também

brilharam e se tornam empresas globais
cada vez mais interessantes. A Vale já é a
segunda mineradora do mundo; a Gerdau
continuou sua expansão internacional com-
prando a Chaparral nos EUA; a Embraer
bateu recorde de vendas com sua nova
linha de aviões executivos, e o frigorífico
JBS Friboi passou a ser o maior produtor
mundial de carnes depois de comprar a
americana Swift. E o que dizer dos ban-
cos? O Bradesco e o Itaú, já lideram nas
Américas (respectivamente sétimo e nono
lugares, segundo ranking da Economática),
chegando perto de ícones do capitalismo
como JPMorgan Chase, Citigroup ou
Goldman Sachs. E a Petrobras? Depois
do sucesso em águas profundas, do etanol
e dos biocombustíveis, a estatal anunciou
grandes reservas de petróleo e gás na Bacia
de Santos, fazendo com que o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva até sonhasse com
a entrada na Opep. Para melhorar ainda
mais esse bolo, a cereja é uma sonhada
Copa do Mundo em 2014, que além de
empolgar uma população fanática por fu-
tebol costuma ser uma boa alavanca para
investimentos em infra-estrutura.

Então, com tão boas notícias, não che-
gou finalmente a vez do Brasil? Muitos
especialistas acreditam que sim, que o País
tem grandes chances de tornar realidade o
surrado lema de "País do Futuro". "Apesar
do crescimento baixo, o Brasil cresce, não
só em aspectos puramente económicos,
mas em aspectos institucionais, e prin-
cipalmente em estabilidade económica.
É um País inteiramente diferente do que
era há 30 anos", diz Cláudio Haddad,
diretor-presidente do Ibmec São Paulo.
"Mas sempre ficamos um pouco aflitos,
achando que podemos andar mais rápido...
E de fato podemos", diz Haddad, que já

foi diretor do Banco Central. "Agora, en-
quanto o Brasil realmente não conseguir
aumentar sua taxa de poupança e não tiver
um estoque de capital humano realmente
maior, não sei se vai ter um crescimento
sustentável num nível mais elevado, de
6% a 7 %", afirma.

"O Brasil caminha com passos firmes
na direção correta, mas ainda há muita
lentidão", concorda Roberto Padovani,
estrategista de investimentos sénior para
a América Latina do banco alemão Wes-
tLB. "O ambiente regulatório é ruim, e o
nível de gastos e a carga tributária muito
elevada reduz o potencial de crescimento",
diz, lembrando que a aceleração recente
se deve a uma mudança na metodologia
do PIB, que estava sendo medido de for-
ma errada, segundo o governo divulgou
ano passado.

Padovani acredita que o ano será bom
apesar da crise nos EUA. "A economia
mundial se encontra em crescimento
e não há um contágio tão amplo", diz.
Mas ele também acha que o Brasil vive
o momento crucial de avaliar os efeitos
da desaceleração nesse país. Esse, aliás,
é outro ponto de consenso, pois a maioria
dos especialistas considera que é hora de
pôr à prova a blindagem da economia
brasileira. A diretora de Risco Soberano
da agência Standard & Poor's em Nova
York, Lisa Schineller, acredita que hoje o
Brasil está mais preparado para enfrentar
turbulências externas do que há cinco
ou dez anos. A política macroeconômica
foi reforçada, o que trouxe benefícios
como estabilidade e baixa inflação. A
consequência foi a ampliação da base de
consumidores - "Em parte também pela
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ampliação do crédito e pelo Bolsa Famí-
lia", diz -, o que por sua vez aumenta o
potencial de crescimento.

Para atravessar a crise com o menor dano
possível e fazer de 2008 o ano do Brasil,
ela recomenda que o País mantenha - e
se possível aprofunde - seu compromisso
com as políticas de controle inflacionário.
"Isso daria sinais importantes para manter
a confiança dos investidores", afirma.
Quanto ao gasto público, aumentá-lo para
aquecer a economia não é uma solução
adequada no médio prazo. "O gasto que
for investimento, especialmente em infra-
estrutura, pode ser positivo. Mas é sempre
importante contar com o setor privado
nessa área, criando regras que atraiam
capital para esses projetos."

Quanto ao suposto descolamento do
Brasil em relação aos EUA, Schineller
acredita que isso não é possível em uma
economia tão integrada ao cenário inter-
nacional. Mesmo que as exportações não
representem uma grande parcela do PIB.
"O Brasil tem uma grande inserção inter-
nacional através do mercado de capitais",
lembra. Apesar disso, vê o cenário com
perspectivas favoráveis aos brasileiros.
"Os bons fundamentos ajudam o País a
atravessar a crise com o crescimento do
mercado interno", diz. "Mas, se a crise
vier a representar um choque global, o
impacto indireto pode ser mais forte do
que o esperado, pois atingiria o Brasil
simultaneamente pelo lado do comér-
cio internacional, derrubando o preço
das commodities, e pelo lado fluxo de
capitais."

Para o ex-diretor do Banco Central
e economista-chefe da Confederação
Nacional do Comércio, Carlos Thadeu
de Freitas, o cenário brasileiro continua
positivo. "A inflação está sob controle,
as exportações brasileiras não depen-
dem tanto dos Estados Unidos, a dívida
externa caiu", enumera. O economista
ressalta, no entanto, que isso não tornaria
o País totalmente descolado do cenário
internacional, como querem alguns.
"Ninguém está 100% descolado dessa
crise. O fluxo de capitais externos pode
ser afetado e isso não seria confortável",
alerta. "Mas a liquidez ainda é favorável
e está 'empoçada' nos países com alto
retorno para o investimento financeiro,
como o Brasil."

Nesse sentido, a concessão de um in-

vestment grade, ajudaria a aumentar esse
fluxo de capitais e a manter o ciclo virtuoso
da economia brasileira? "No curto prazo,
não", responde Carlos Thadeu. "Quando a
turbulência nos mercados passar, aí sim va-
lerá a pena." O economista observa, porém,
que o grau de investimento dependerá de
uma redução no endividamento brasileiro,
especialmente da dívida interna, que se

da economia norte-americana. "Não daria
para sentir muito por aqui, com a econo-
mia se reequilibrando a partir do mercado
interno." O segundo, uma recessão brusca
nos Estados Unidos. "Nesse caso, os inves-
tidores internacionais tiram seu dinheiro
para cobrir rombos lá fora e cresceríamos
menos, com pressão cambial, inflacionária
e juros para cima", diz Ribeiro, que acre-
dita que a crise é passageira e que, apesar
de não estar totalmente blindado, o Brasil
está em uma situação mais favorável que
em crises anteriores.

Talvez seja essa sensação que mantém
o otimismo entre os empresários. Segundo
uma pesquisa da Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca), entidade
que reúne as empresas responsáveis por
80% do valor de mercado listado na Bo-
vespa, e que já embute a crise nos EUA,
82% dos entrevistados estão otimistas
com a economia brasileira, principalmente
pelo bom desempenho da demanda inter-
na. O resultado, no entanto, é um pouco
inferior aos 86% do semestre anterior. "A
pesquisa indica otimismo, a expectativa
de crescimento da economia e do nível
de emprego continua alta. O PIB deve
ser de 4,5% a 5%, o que para o histórico
brasileiro é muito positivo. E os investi-
mentos continuam em alta, o que é um
indicador de longo prazo. A própria Bo-
vespa continua com uma expectativa de
atingir entre 65 mil a 70 mil pontos", diz
António Castro, presidente da Abrasca.
"E um otimismo mais moderado, mas os
empresários de certa forma já anteciparam
a crise", completa.

Christian Travassos, economista da Fe-
deração do Comércio do Rio de Janeiro,
observa que, apesar da crise tornar difícil
qualquer previsão, é possível manter o
otimismo ao verificar a trajetória da eco-
nomia brasileira. "O mercado não é apenas
o momento", diz. "O Brasil saiu de um
risco-país de 2.000 pontos para 230 pontos
em cinco anos e isso mostra uma trajetória
bastante positiva." Segundo ele, o País fez
o dever de casa macroeconômico nesse
período e isso permitiu o crescimento de
renda e emprego de 2007.

Naturalmente, para garantir o ciclo
de desenvolvimento sustentado, faltam
ao Brasil algumas reformas. Uma das
mais urgentes seria a do sistema tribu-
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mantém em torno de 43% do PIB. "Por
enquanto, o País coloca títulos no merca-
do para absorver dólares e isso mantém
o estoque de dívida elevado."

Para Miguel Ribeiro, vice-presidente
da Associação Nacional dos Executivos
de Finanças (Anefac), em São Paulo, esta
crise é o primeiro teste real da blindagem
económica no governo Lula, que, tiran-
do o início de seu mandato, em 2003,
quando havia reflexos da turbulência do
ano anterior, ainda não havia enfrentado
nenhuma crise financeira internacional. O
economista aponta dois cenários possíveis.
O primeiro: uma desaceleração gradual



tário: pesado, confuso e oneroso para o
investimento, com uma carga superior a
37% do PIB. A derrubada da CPMF no
Congresso, no fim do ano passado, che-
gou a trazer esperanças de que Executivo
e Legislativo discutiriam seriamente a
reforma. Infelizmente, a agenda política
brasileira - com eleições municipais na
pauta do segundo semestre - impede mais
uma vez que o tema seja debatido para
valer. "No curto prazo, se conseguíssemos
simplificar o sistema tributário já seria um
grande avanço.", diz Carlos Thadeu. Para
Schineller, da Standard & Poor's, a alta
carga tributária e o endividamento atrasam
o sonhado investmentgrade brasileiro, já
conquistado por Chile e México. Ela lembra
que o País já alcançou esse nível para suas
dívidas emitidas em reais, classificadas
pela Standard & Poor's como BBB, com
perspectiva positiva. E que também está
perto disso em relação aos títulos emitidos
em moeda estrangeira, classificados como
BB+, com viés positivo.

Outro ponto fraco é que o Brasil con-
tinua com um déficit grave na infra-estru-
tura, um dos grandes nós a desatar para
um período longo de crescimento com
estabilidade. E hoje, infra-estrutura remete
logo ao PAC, o ambicioso Programa de
Aceleração do Crescimento lançado com
pompa pelo governo Lula e que prevê bi-
lhões em investimentos governamentais
e privados. Infelizmente, o PAC esbarra
com a realidade, diz o professor Paulo
Fernando Fleury, do Centro de Logística
do Coppead-UFRJ. "O governo pensa que
é apenas uma questão de dinheiro, mas
o problema é que a maioria dos projetos
listados no PAC não passa de ideias." Ou
seja, fazer essas ideias se tornarem reais
é muito mais complicado do que parecia
inicialmente. "É preciso fazer os projetos de
engenharia, apresentá-los ao TCU, licitar as
obras, submetê-las ao crivo da fiscalização
ambiental etc.", enumera Fleury. "É um
desafio burocrático enorme!" Segundo
ele, uma maneira de decolar as obras de
infra-estrutura seria simplesmente ter
projetos de engenharia prontos antes de
anunciar publicamente os planos. "Há um
grupo no BNDES que estuda uma linha
de financiamento para criar um banco de
projetos nesse sentido."

Outro gargalo é o tamanho do governo
e o controle do gasto público. "O governo
gasta 42% do PIB basicamente com trans-

ferências, pouco investimento e 12,5%
do PIB é com previdência social, com
aposentados, sendo que a população com
mais de 65 anos é de cerca de 6,5%", diz
Haddad, do Ibmec. "A redução do gasto
público precisa ser mais bem canalizada",
concorda Travassos, da Fecomércio-RJ,
criticando a recente criação do Ministério
de Ações do Longo Prazo, ironicamente
apelidado de Sealopra.

Outro entrave é o marco regulatório
confuso. Agências reguladoras, tribunais
de contas, governos estaduais, munici-
pais, Ministério Público. Nunca se sabe
de onde pode vir o embargo de uma obra
importante. "Há sobreposição de funções
e a previsibilidade é mero exercício de
futurologia", critica Fleury. "O terminal
fluvial da Cargill em Santarém, no Pará,
por exemplo, já foi embargado e libe-
rado várias vezes. Tudo isso encarece
o investimento e tira competitividade
do País."

Apesar da alta de preços dos últimos
meses de 2007, Miguel Ribeiro, da Anefac,
acredita que a inflação não chega a ser
uma grande ameaça. "O BC tem instru-
mentos para contê-la e os investimentos
previstos na economia vão ampliar a
capacidade de produção e reequilibrar a
oferta, impedindo a inflação de demanda,
mesmo com a alta no consumo interno."
Para ele, a possibilidade de uma crise
de energia é mais preocupante. "A crise
energética prejudicaria o mercado interno

no momento em que o internacional se
retrai", explica. "Isso retiraria o suporte
que poderia manter estável o crescimento
brasileiro apesar da turbulência externa."
Para ele, o País ainda tem tempo de con-
tornar a escassez investindo em geração,
resolvendo o problema do abastecimento
de gás. Mas a gestão do setor... "Indicaram
um ministro que não é da área, particu-
larmente eu preferia alguém com perfil
de gestor", diz, criticando o recém-em-
possado Edison Lobão, cuja nomeação
foi cercada por polémicas e denúncias
de corrupção envolvendo familiares do
ministro. Outro problema, aliás, que se
arrasta pelo Brasil.

E como fica o País em relação aos
Brics? Para Travassos, o Brasil tem a
vantagem de ter uma democracia mais
madura e consolidada. "Os outros Brics
têm a vantagem de uma carga tributária
menor", compara António Castro, da
Abrasca. Já para Padovani, do WestLB,
o Brasil tem um crescimento em bases
mais sólidas do que a China e a índia,
mas esses países tem a mão-de-obra
mais barata. Além de a média de anos de
escolaridade no Brasil ainda ser baixa.
"A educação é um grande calcanhar de
Aquiles brasileiro", completa Haddad. É
verdade que estas cascas de banana no
caminho dificultam o avanço, mas todos
concordam que o Brasil vai pelo rumo
certo e que o País de Futuro, afinal, pode
virar País do Presente.
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