
14 FINANCEIRO

crise externa

O Brasil é uma ilha

ANA CARLA ABRÃO COSTA, ECONOMISTA-CHEFE DA 
TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA

A duração dessa situação favorável 
depende, principalmente, da capaci-
dade de resposta do governo brasilei-
ro. E, defi nitivamente, é exatamente 
nesse detalhe que está o Diabo.

A crise externa começou a dar 
uma vaga idéia das suas proporções 
em agosto de 2007 e, agora, está 
defi nitivamente instalada. A econo-
mia americana já dá sinais claros de 
fraqueza, com indicadores de ativi-
dade (fi gura 1) e de mercado de tra-
balho (fi gura 2), mostrando os im-
pactos da retração do crédito que, a 
bem da verdade, só começou. Além 
disso, os dados de consumo e investi-
mento já apontam para uma econo-
mia em processo de correção.

Com isso, a percepção de uma 
economia com recuo do produto em 
dois trimestres consecutivos – defi ni-
ção teórica de recessão – já é quase 
consensual. A dúvida se deslocou para 
a intensidade e duração do ajuste, 
para a destruição de riqueza que este 
irá gerar e, mais, para o tamanho e 
o impacto das perdas que as insti-
tuições fi nanceiras ainda têm a reco-
nhecer. Tem-se, portanto, uma crise 
concreta e, embora inicialmente con-
centrada no mercado imobiliário dos 
Estados Unidos, ela hoje avança as 
fronteiras americanas e já resvala 
na Europa e no Japão. Certamente, 
outros países entrarão em crise pelos 
canais fi nanceiro e/ou comercial que 

os ligam aos Estados Unidos. 
E o Brasil neste cenário? Acostu-

mado a entrar em crise junto com 
qualquer soluço da economia interna-
cional, houve quem decretasse o fi nal 
do curto círculo virtuoso do último 
ano: câmbio em trajetória de aprecia-
ção, mercado de crédito ativo e em 

processo de aprofundamento e abun-
dantes fl uxos fi nanceiros – principal-
mente de investimento estrangeiro 
direto. O preço a pagar? Infl ação mais 
alta e crescimento mais baixo, inter-
rompendo, assim, a trajetória de con-
vergência dos juros para patamares 
historicamente baixos. Não se pode 
culpar quem apostou nisso em agosto 
de 2007 – quando a crise externa 
começou a se delinear – nem tam-
pouco quem revisou seu cenário no 
início deste ano, quando as perdas 
do mercado acionário pareciam nos 
levar para uma devolução de ganhos 
de anos juntamente com o resto do 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Tendências.
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Figura 1 ISM da indústria

O País coleciona um amplo 
conjunto de reformas 
institucionais feitas ao longo 
de 20 anos
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Fonte: Bureau of Labor Statistics. Elaboração: Tendências.

mundo. Afi nal de contas, sempre foi 
assim na história desse país. Por que 
haveria de ser diferente agora?

Pois bem, há motivos de sobra para 
que seja diferente. O Brasil de hoje 
é muito diferente do Brasil de outros 
momentos de crise. Assim como o 
mundo de hoje é um mundo muito 
diferente daquele de outros momen-
tos de crise (como, por exemplo, nos 
anos 70 e na crise do petróleo ou 
no início dos anos 20 com a crise das 
empresas de tecnologia americanas).

Em se tratando de Brasil, a dife-
renciação é clara. Hoje, o País cole-
ciona um amplo – e importante – con-
junto de reformas institucionais (fei-
tas, deve-se esclarecer, ao longo dos 
últimos 20 anos). Esse conjunto tornou 
o País estruturalmente mais sólido. Só 
para dar alguns exemplos mais impor-
tantes, tivemos a adoção de uma polí-
tica de superávits primários que foi 
fundamental para resgatar a crença na 
solvência doméstica, e um Banco Cen-
tral independente – de fato, embora 
não de direito – que garantiu a auste-
ridade na condução da política mone-
tária e que hoje completa oito anos 
de um regime de metas de infl ação 
comemorando a conquista da estabi-
lidade de preços. Podemos citar tam-
bém as taxas de infl ação e a volati-
lidade do nível de preços, que atin-
giram patamares recordes de baixa 
(fi gura 3), e o câmbio fl utuante, que 
fez emergir inefi ciências e permitiu 
ajustes que hoje se traduzem em 
ganhos de produtividade e, mesmo 
que temporariamente, em ajuda adi-
cional ao cenário de infl ação.

O resultado dessa combinação de 
fatores é uma trajetória cadente de 
juros e o conseqüente destravamento 
de uma economia que descobriu 
motores domésticos de crescimento 
há muito adormecidos. Junte-se a isso 
a queda da vulnerabilidade externa 
(via combinação de reservas elevadas 
com redução da dívida pública exter-
na) e temos uma situação inédita.

Do ponto de vista da economia 
mundial, também houve mudanças, 
embora os Estados Unidos ainda 
sejam, de longe, a economia mais im-

portante do globo – mérito que há 
de se dar à China, em particular, e 
à Ásia, de maneira geral, quando se 
fala em crescimento. E, a par de um 
colapso chinês que, diga-se aqui, não 
faz parte do nosso cenário com pro-
babilidade relevante, ainda teremos 
um mundo crescendo. E crescendo a 
taxas muito próximas à média das 
últimas 30 décadas de 3,8% ao ano.

Neste contexto, o Brasil continua-
rá como está hoje: uma ilha no que 
se refere à saúde do seu sistema fi -

Fonte: IBGE. Elaboração: Tendências.

nanceiro – e, portanto, de seu pro-
cesso de expansão do crédito –, de 
seu saldo comercial, de sua taxa de 
câmbio e, conseqüentemente, de sua 
infl ação e crescimento. Uma situa-
ção confortável no contexto inter-
nacional atual. Mas a duração dessa 
situação depende, contudo, menos 
da intensidade e duração da crise 
e mais da capacidade de resposta 
do governo brasileiro. E, defi nitiva-
mente, é exatamente nesse detalhe 
que está o Diabo. 

Criação de empregos e taxa de desempregoFigura 2

Infl ação acumulada e volatilidade em 12 meses
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Fonte: Financeiro, a. 6, n. 51, p. 14-15, mar/abr. 2008.




