
os investidores internacionais
devem comentar sobre a economia
do Brasil, Por razões estatutárias,
e até por precaução, os grandes
fundos de pensão americanos,
com patrimônio de cerca de
US$ 1,3 trilhão, ou duas vezes a
riqueza produzida pelo País, não
conseguem colocar aqui sequer
um tostão desses recursos.

Uma série de problemas mal-re-
solvidos, entre eles a questão fiscal,
condenou o Brasil a esperar ainda
alguns anos o tão sonhado grau de
investimento, chancela exigida por
esses investidores, que, por sinal, não
são apenas americanos.

"Embora seja difícil estimar quando
o Brasil poderá receber esse síaíus
por parte das agências de classifica-
ção de risco, o melhor cenário parece
ser 2009. Isso, claro, se o País crescer

VLADIMIR GOITIA, DE SÃO PAULO



de forma vigorosa a partir de agora",
diz Alex Agostini, eeonomista-cfaefe
da Austin Rating. O problema é que,
se a economia do País começar a se
expandir como o governo quer, há o
risco de um "apagão" energético, o
que pode frustrar essas expectativas.
Ou seja, afirma Agostini, "o Brasil não
tem muito espaço para crescer sem
enfrentar problemas",

Luiz de Mello, chefe da subdivisão
para América Latina do Departamento
Econômico da OCDE (Organização
para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico), também acredita
ser muito difícil prever quanto tempo
vai demorar para que o País receba
a chancela de grau de investimento,
que, segundo ele, depende também de
questões globais, "Colocar uma data
para isso seria chutar. Antes de mais
nada, o governo precisa fazer o dever
de casa. Depois, é necessário observar o
comportamento da economia mundial",
diz o economista da OCDE, o clube dos
30 países mais ricos do planeta com
sede em Paris.

Para atender ao apelo da sociedade,
o governo inventou o PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento), que,
ao dia seguinte de seu lançamento, já
começava a enfrentar críticas e barrei-
ras da própria burocracia do Estado, O
PAC, não bastassem as
críticas de vários seto-
res da sociedade, teni
também pela frente um
Congresso que, defini-
tivamente, se acostu-
mou a adiar reformas
estruturais necessárias
para o País.

"O governo quer que
o PAC faca o 'serviço sujo'
para receber a chancela
de grau de investimento.
Mas o programa é am
empecilho para isso,
já que não corrige os problemas do
déficit fiscal, e, conseqüentemente, a
relação dívida/PIB, Ou seja, o PAC
é um problema para o País e não
uma solução para esse objetivo", diz
Agostini, Daí que o Brasil parece estar

AGOSTINI, DA AUSTIN
RATING: SEM CHANCE
ANTES DE 2009

mesmo condenado a correr atrás de
outros países emergentes, entre eles
os outros da chamada área Bric (si-
gla com as iniciais de Brasil, Rússia,
índia e China).

Ainda existem dúvidas, e muitas, se
o País merece fazer parte
do privilegiado grupo de
economias que conseguem
crescer más vigorosamente,
e, com isso, captar financia-
mentos mais baratos e atrair
investimentos bilionários.
"Há, no Brasil, um claro
equívoco e uma inversão
quanto à lógica da obtenção
do grau de investimento e
crescimento econômico",
afirma o economista-chefe
da Austin Rating. Segundo
ele, não é o grau de investi-

mento que fará com que o Brasil cresça
nos mesmo patamares dos outros países
emergentes, que estão numa média de
6% ao ano, segundo dados do FMI. "São
os resultados positivos da aplicação de
políticas eficientes nos campos fiscal,
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DA LIÇÃO DE CASA QUE O B R A S I L TEM DE FAZER, A INDA ESTÁ NA FILA

monetário e cambial que resultarão em
crescimento econômico mais robusto do
que os 3%, em média, apresentados pelo
País nos últimos 30 anos", acrescenta,

Para Mello, da OCDE, crescimento
econômico é uma "variável endógena"
que depende de uma série de fatores
que vão além de uma
mera melhora na classi-
ficação de risco, e insiste
em que o Brasil precisa
fazer o dever de casa. "O
que leva ao crescimento é
o que vai levar à melhora
de crédito. Enquanto não
sinalizar ações que apon-
tem soluções para seus
problemas estruturais do
ponto de vista fiscal, difi-
cilmente obterá a chancela
de grau de investimento".
adverte Mello.

PARA LACERDA, DA PUC-SP,
RELAÇÃO DlVIDA/PIB
PODETER MELHORA

Para os dois economistas, a impres-
são que dá é que falta ao governo um
pouco mais de entendimento de como
se determina essa classificação, já que
ela não se apoia apenas na capacidade
de pagamento presente, mas são consi-
derados também aspectos que amparam

a sustentabilidade em
l honrar compromissos ao

longo do tempo. Ou seja,
não basta ter capacidade
de pagamento, mas a
manutenção disso e a
expectativa de cresci-
mento econômico.

A tese do governo
é de que já houve sig-
nificativa redução na
vulnerabilidade interna
e externa, bem como a
melhora significativa
do perfil de vencimento

da dívida soberana. Pelas projeções da
equipe econômica, por exemplo, a dívida
líquida do setor público brasileiro cairá
de 48,3% para 39,7% do PIB entre 2007
e 2010. Isso ajudaria o Brasil a atingir
o grau de investimento.

Antônio Corrêa de Lacerda, pro-
fessor do Departamento de Economia
da PUC-SP, concorda em parte com
essa tese. Ele acredita que, em dois
ou três anos, o Brasil poderá ter um
ganho na relação dívida/PIB, mas não
tanto quanto o governo espera. Lacerda
estima que o País tem condições de
ampliar o crescimento do PIB e. ao
mesmo tempo, reduzir os juros. "Com a
queda nas taxas de juros temos chance
de melhorar, podendo chegar a 43%
do PIB. As agências de classificação de
risco observam essa trajetória. Por isso,
vejo grandes possibilidades de o Brasil
ser considerado grau de investimento
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nos próximos dois ou três anos, já que
elas poderão verificar essa tendência",
explica o professor.

Na média, um país que recebe essa
chancela tem uma relação dívida/PIB
inferior a 40%. Atualmente, os países que
têm grau de investimento têm essa relação
ern 30%, contra cerca de 50% do Brasil,
Mas a questão não se resume apenas ao
comportamento da dívida no decorrer dos
anos. São avaliados, também, a gestão da
máquina pública e o desempenho dos indi-
cadores socioeconômicos que determinam
o potencial de crescimento no longo prazo.
Portanto, a capacidade de pagamento da
dívida nesse horizonte.

Além disso, os riscos institucionais e
as garantias de cumprimento das regras
do mercado, além de escolaridade, saúde,
expectativa de vida, rendaper capto, entre
outros pontos, também pesam na decisão
das agências. Isso significa que, para alcan-

çar seus parceiros do Bric e competir de
igual para igual na disputa pelo capital
estrangeiro, o Brasil tem ainda um longo
caminho a percorrer.

Nas três principais agências de risco
- Standard & Poor's, Moody's e Fitch
- o País tem ainda dois níveis pela
frente que precisam ser superados até
chegar a ser considerado seguro para o
investidor. Em novembro passado, por
exemplo, ao classificar o rating brasi-
leiro de estável para positivo (BB+ em
moeda local), a S&P apontou uma série
de obstáculos que dificultam o caminho
do Brasil. Dois deles eram o recém-
lancado PAC e o baixo crescimento da
economia, inferior à maioria dos países
emergentes - enquanto China, índia e
Rússia crescem a taxas superiores a 5%
ao ano ou mais, a economia brasileira
não consegue passar de 3%.

A índia acaba de conseguir
Em janeiro deste ano, a índia se deu

ao luxo de comemorar a classificação
de grau de investimento concedido pela
Standard & Poor's. Certamente, a decisão
reflete o crescimento, em ritmo recorde,
da quarta maior economia da Ásia, o
aumento de suas reservas internacio-
nais e o aperfeiçoamento do mercado
de capitais, No ano fiscal 2005/2006,
a economia indiana cresceu 9%,

Em relação ao Brasil, não são só as
agências de classificação de risco que
apontam a elevada dívida interna, o pífio
crescimento e o lento processo de reformas
- tributária e previdenciária - como obstá-
culos que precisam ser ultrapassados. Os
empresários brasileiros também criticam
todos esses aspectos, além do gigantesco
déficit da Previdência Sócia, do qual exigem
uma desvinculação dos aumentos do salário
mínimo e das pensões aos aposentados.
O encargo da Previdência (déficit de R$
42 bilhões) sobre as contas públicas
é o grande problema para ajustar o
indicador de solvência (relação dí-
vida/PIB). Não custa lembrar que,
nos últimos três anos, o gasto público

aumentou 20% ao ano, impedindo que as
contas do governo fechassem.

Mas tanto Agostini, da Austin Ra-
ting, como Mello, da OCDE, concordam
que o Brasil avançou e melhorou nos
últimos anos. ''Houve alguns avanços,
sim. Melhorou a musculatura do País
para enfrentar o risco, mas ainda não
está blindado", diz Agostini. "O Brasil
pode ter melhorado em alguns aspec-
tos, mas ainda é vulnerável. Tem carga
tributária alta, dívida pública alta e
pressões fiscais que deixam o País mais
vulnerável", acrescenta Mello.

Hoje o Brasil deve praticamente
metade do que produz, e isso é muito
ruim. E mais, a dívida bruta (a interna
mais a externa) é de 72% do PIB. Em
2005 era de 74,7% do PIB. Melhorou,
mas ainda é crítica. Por isso, explica
Agostini, não há uma equação para o
Brasil atingir o grau de investimento,
e, mesmo que existisse, não seria
simples. "Se o Brasil chegar a isso, é
porque está crescendo a 5% ao ano. E,
para isso, serão necessárias realizações
de reformas concretas, principalmente
na Previdência Social, e maior controle
dos gastos correntes, o que resultaria
na redução significativa e estruturai da
relação dívida/PIB", acrescenta.

Um pouco más otimista do que os dois,
Lacerda, da PUC-SP, acredita que, quando
chegar o devido momento haverá uma
disputa entre as agências de classificação
de risco para ver quem será o primeiro em
dar a chancela de grau de investimento ao
Brasil. "O País caminha para isso, já que
houve grandes evoluções, por exemplo no
controle da inflação e nas contas externas.
Agora, quanto más rápido os juros caírem,
más rápido o PIB crescerá, e, com isso, virá
a nova classificação", afirma o professor,
que é ex-presidente da Sobeet (Sociedade
Brasileira de Estudos de Empresas Trans-
nacionás e da Globalização).

Importante, mas não essencial
Lacerda acredita que o grau de in-

vestimento é importante para um país,



mas não determinante. Em investimentos
externos diretos (IED), diz o economista,
o Brasil só perde para a China. E isso,
segundo o professor, vem se repetindo
nos últimos dez anos. Os dados da
Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento (Unctad,
em sua sigla em inglês) mostram, porém,
que em 2006 o Brasil já foi superado

pelo México. No ano passado, o Brasil
recebeu US$ 16 bilhões, montante 5,9%
maior que em 2005, mas um valor
ainda inferior aos US$ 18 bilhões que
entraram no País em 2004. Já o México
recebeu maior volume, US$ 18,9 bilhões,
mesmo montante de 2005. A China, que
liderou a lista dos que mais receberam
investimentos estrangeiros no início

da década, captou ÜS$ 70 bilhões em
2006, um volume 3,3% menor do que
no ano anterior, porém, quase quatro
vezes mais do que o Brasil.

No mundo, os investimentos estran-
geiros diretos chegaram a US$ 1,2 trilhão
no ano passado, um crescimento de 34%
em relação a 2005, de acordo com o re-
latório preliminar da Unctad. •

Cuidado... Sem, já é ruim. Com, pode ser pior
Estudo recente da DBM Brasil,
consultoria global especializada
em gestão de capital humano,
conclui que o sucesso ou fracasso
do Brasil na busca pela posição de
grau de investimento nos próximos
anos afetará não apenas o fluxo
de investimentos para o País, mas
também o mercado de trabalho.
"Caso o Brasil obtenha a chancela de
grau de investimento, as empresas
locais deverão estar prontas para
agir com rapidez
para formar e
atrair profissionais
capazes de
aproveitar o
momento.
Caso contrário,
perderão espaço
e oportunidades
de crescimento
em novos e atuais
mercados" afirma
o estudo, intitulado O Futuro do
Segmento Financeiro e os Contextos
deTrabalho.
Marcelo Cardoso, presidente
da DBM América Latina, onde a
companhia opera em 12 diferentes
países, explica que essa falta ou
falha pode ser dramática. "Não
ter pessoas certas na hora certa

CARDOSO, DA DBM:
PODEM FALTAR
PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS

significará perder contratos e espaço
no mercado. Caso o Brasil conquiste
a posição de grau de investimento,
os processos de desenvolvimento
serão ainda mais velozes, mas
com grande preocupação com a
qualidade, devido ao padrão ao qual
o País estará exposto", diz.
Outro ponto identificado no estudo
e que pode afetar a dinâmica e o
futuro das empresas é a possível
incapacidade dos centros de

ensino brasileiros de formar
no tempo adequado
profissionais para o novo
contexto econômico, de
crescimento sustentado e
inclusão social. Isso criaria
um cenário de competição
por talentos, aumentando as
compensações oferecidas aos
indivíduos que apresentem
as competências essenciais
para o novo momento da

economia brasileira.
Nesse cenário, as companhias
precisam estar preparadas para reter
talentos e criar outros atrativos, além
dos monetários, que mantenham
os colaboradores alinhados com a
empresa."No sistema financeiro, por
exemplo, o grau de sofisticação das
operações aumentou muito e, hoje,

não tem gente preparada. Mesmo
não tendo a chancela de grau
de investimento, o Brasil já sofre",
comenta o presidente da DBM.
O estudo mostra ainda que a
obtenção do grau de investimento
deve ampliar a procura por
profissionais com experiência
no sistema bancário, com
conhecimento sobre agronegócio
ou áreas como biodiesel, uma vez
que, em um quadro de melhoria
do ratíng do Brasil, os segmentos
devem receber a maior parcela da
atenção (e dos recursos financeiros)
de investidores internacionais.
"Se o País não conseguir promover
a melhoria de seus indicadores de
solvência e fracassar na obtenção
do grau de investimento, o
mercado de trabalho ganhará
contornos menos favoráveis ao
desenvolvimento do agrobusiness
de alto valor adicionado",
acrescenta o estudo. Nesse caso,
afirma Cardoso,"na melhor das
hipóteses, o insucesso do Brasil na
conquista da posição de grau de
investimento manterá o País num
cenário muito próximo ao atual,
marcado por crescimentos bem
abaixo dos verificados em outros
países emergentes". V.G.
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