
Bola da vez

Para o presidente da Price no Brasil, grau de investimento ajuda a compensar crise financeira americana e alta da inflação
POR LÉA DE LUCA A PricewaterhouseCoopers, maior firma de auditoria do mundo, com escritórios em 145 países, tem em
seu portfólio de clientes quase todas as maiores empresas em atividade atualmente no globo. Seus executivos têm,
portanto, amplo acesso a estratégias, planos e informações confidenciais do mundo corporativo, e estão constantemente
trocando informações entre si. Do alto desse privilegiado posto de observação, o presidente da Price no País, Fernando
Alves, garante que o Brasil é a bola da vez no cenário mundial &ndash; no bom sentido. &ldquo;Nunca fui tão solicitado
a explicar o País para nossos sócios internacionais&rdquo;, revela. Para Alves, a situação é fruto de uma evolução
institucional, política, financeira e macroeconômica em parte incentivada pelo governo, parte estimulada pelo aumento da
liquidez internacional &ndash; mas é, principalmente, mérito das iniciativas do setor privado brasileiro. &ldquo;O grau
de investimento, embora já fosse esperado, veio na melhor hora possível&rdquo;, acredita. Para ele, o Brasil já estava
no radar dos estrangeiros, mas a crise financeira americana poderia afetar seriamente o apetite desses investidores. Os
fundos de pensão americanos, por exemplo, ainda têm muito dinheiro disponível para aplicar e buscam oportunidades
&ndash; e após o grau de investimento o Brasil passa a ser uma das mais atraentes. Da mesma forma, empresas
multinacionais &ndash; principalmente as interessadas em recursos naturais e as que produzem para a baixa renda, de
sabonetes a serviços financeiros &ndash; estão cada vez mais interessadas no enorme potencial do mercado consumidor
brasileiro, acredita o executivo.Alves usa a própria experiência cotidiana no trânsito de São Paulo, entre sua casa e o
escritório, como termômetro da pujança do crescimento brasileiro: &ldquo;O trajeto demorava meia hora, suficiente para dar
uma olhada nos dois principais jornais. Agora, termino de ler e ainda sobra tempo. Por isso, passei a andar sempre com
um livro na mala&rdquo;, revela. O trânsito pior é reflexo direto do aumento da renda, do crédito e da demanda por
automóveis, cuja produção bate sucessivos recordes há meses.Sobre o aumento da inflação, resultado desse aquecimento
da demanda, Alves tem uma opinião polêmica: &ldquo;Um país carente de reformas estruturais, com um Estado maior
do que sua economia pode suportar e ainda com muitos gargalos de infra-estrutura a solucionar não pode sonhar com
crescimento sem inflação&rdquo;, diz.  Para ele, o problema é descobrir quanto de inflação é possível tolerar sem
comprometer os avanços obtidos até agora. Errar nessa calibragem pode ser desastroso.Leia a seguir os principais
trechos da entrevista concedida pelo executivo à Razão Contábil no começo de junho, do 17º andar do prédio que abriga
as instalações da Price no bairro da Barra Funda, em São Paulo: Razão Contábil &ndash; Como o Brasil é visto hoje pelo
mundo? 
Fernando Alves &ndash; O interesse cresceu muito. O Brasil agora é a bola da vez. Recebemos, nos últimos meses,
visitas de todos os líderes mundiais da Price, estamos sediando reuniões no Rio, o Fórum Econômico dos países
emergentes, que este ano foi no México, será no Rio no ano que vem; e estou viajando mais do que nunca. Estamos
neste momento concluindo uma pesquisa com líderes empresariais brasileiros. O objetivo era saber qual o grau de
convergência entre os itens da agenda desses executivos e a dos 1.200 CEOs globais (chief executive officer, o
mesmo que presidente-executivo, em inglês) que entrevistamos anualmente, para divulgar os resultados no Fórum
Econômico Mundial em Davos. E descobrimos que há muito em comum. Uma outra pesquisa, com CEOs latino-
americanos, divulgada no México em abril, também serviu de inspiração para a brasileira. O Brasil começa a ser visto
como parte concreta do clube dos Bric, primeiro foi a China, depois a Índia...   RC &ndash; Na sua opinião, como se deu
esse avanço do Brasil na arena global? 
FA &ndash; O Brasil sempre esteve lá na sigla, mas nunca esteve lá em cima da performance, de evidências
concretas. Hoje, o nível de atividade aumentou, ganhamos o investment grade, somos vistos como uma democracia
estável. Acredito que a melhora da imagem do Brasil lá fora se deve muito à vitalidade da economia e da sua classe
empresarial, que certamente projeta o País. Os mercados emergentes em geral estão em grande evidência. Há 15
anos, a Price fez uma pesquisa com as 500 maiores empresas do mundo, grupo do qual apenas 4% a 5% eram de
países emergentes; hoje esse percentual já é de 15%; dentro de no máximo dez anos, a fatia deve dobrar, para 30%.
Cada vez mais empresas emergentes se transformam em globais, e vêm para ficar. O último relatório da Price sobre
economias emergentes diz que em 2025 a China será maior do que os Estados Unidos &ndash; e que esse
crescimento será sustentado pelo crescimento do Brasil e da Índia. Em 2025, Brasil, Índia e China estarão entre as sete
maiores economias do mundo. Daqui a 15 anos, é possível que os países do E7 (grupo de países emergentes) definam o
G7 (grupo dos países mais ricos do mundo). RC &ndash; Em que medida a obtenção de grau de investimento ajuda nessa
projeção do Brasil?
FA &ndash; Desde o ano passado, certos indicadores já antecipavam que o Brasil caminhava para obter essa promoção.
Mas na prática a celebração pelas agências de rating cria para o País acesso a algumas oportunidades novas,
principalmente ao dinheiro dos fundos de pensão (que não podem aplicar em países classificados como investimentos
especulativos, caso do Brasil antes da promoção). Por outro lado, a empresa que se apresenta no mercado internacional
de crédito vindo de um país que é investment grade consegue taxas mais baixas. Mesmo que a empresa já fosse
investment grade, agora será duplamente beneficiada. Para alguns credores, entre a Votorantim e uma empresa da
Rússia da mesma categoria, a segunda era preferida, pelo fato de vir de um país investment grade.  Acesso a taxas
mais baixas viabiliza novos investimentos para as empresas brasileiras, dá um novo impulso... se a empresa não quer
abrir o capital, por exemplo, vai ao BNDES, a um banco comercial local... ou vai ao mercado externo emitir um bônus;
nesse caso, hoje ela já tem, potencialmente, a chance de captar a um custo muito mais baixo, o que é muito positivo.
Enfim, as empresas brasileiras ficam mais competitivas. RC &ndash; E para o mercado de ações, qual é o impacto?
FA &ndash; Também é positivo. No ano passado, a maioria das ofertas de ações brasileiras foi absorvida por
estrangeiros (cerca de 70%). Mas os fundos de pensão americanos, por exemplo, que não podiam investir, agora
poderão; eles têm metas atuariais para cumprir a longo prazo para garantir bom rendimento às aposentadorias dos
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cotistas e, por isso, precisam buscar investimentos mais rentáveis, o que é impossível conseguir num mercado de
taxas de juros negativas ou zero. Portanto,  esses fundos têm de partir para opções de mais alto risco. E agora que o
Brasil é investment grade, e ainda paga rendimentos muito altos em relação a outros países na mesma situação, sua
vantagem comparativa aumentou. (Nota do editor: na semana seguinte a essa entrevista, o percentual de participação de
estrangeiros nos lançamentos de ações de empresas brasileiras, como a da Le Lis Blanc Deux, subiu a 90%). RC &ndash;
Como as empresas emergentes vêm conseguindo se transformar em multinacionais?
FA &ndash; Hoje, existem três tipos de estratégias que fazem as empresas emergentes se tornarem atores globais:
uma é aquela centrada em ativos, a outra, em processos e a terceira, centrada em valores da organização. Hoje,
algumas dessas empresas estão desbancando grandes players tradicionais, porque têm uma cultura empresarial,
estratégia de governança e conceito de business avançado. Essas empresas não estão aí por acaso, é preciso começar a
olhá-las de forma qualificada, porque elas têm estratégias vencedoras, têm operações que são bastante competitivas
em escala global.  RC &ndash; Existem evidências dessas vantagens competitivas?
FA &ndash; A pesquisa que apresentamos no México em abril mostra que seu sucesso não é mais apenas uma
questão de custo, ou de mão-de-obra barata, é muito mais do que isso: em alguns casos identificamos que a cultura
organizacional é um diferencial competitivo importante nessa arena global. Este é, por exemplo, o caso da Odebrecht,
uma empresa de serviços, que tem, obviamente, um background importante, baseado na sua experiência na construção
de grandes obras, como plataformas, aeroportos, rodovias, metrôs... Mas o que explica a vantagem em três, quatro
continentes, a taxa de sucesso deles, é fundamentalmente a cultura organizacional Odebrecht, que faz com que a
empresa seja competitiva até no mercado americano, com a construção de base de helicópteros para a força aérea
americana, expansão do metrô em Miami, estádios... claro que a habilidade técnica conta, mas o diferencial é sua
cultura. A Petrobras sempre esteve nesse jogo (das grandes multinacionais) porque é a única empresa de petróleo do
Brasil, é estatal, detinha um monopólio... mas, de repente, empresas privadas como Gerdau, Votorantim, Vale,
Odebrecht começam a entrar nesse grupo. RC &ndash; Temos no Brasil também o caso da Embraer...
FA &ndash; A Embraer é outro fenômeno, um exemplo de sagacidade. A empresa percebeu que o mercado de aviação
caminhava para um oligopólio, basicamente orientado por duas marcas das maiores economias do planeta (Airbus e
Boeing); aí a Embraer resolveu partir da plataforma do Bandeirantes, tipo de avião voltado ao transporte regional militar,
para começar a fabricar jatos regionais para a aviação civil; e quando Boeing e Airbus abriram os olhos para o potencial
desse mercado, já não conseguiam mais competir, seus aviões são maiores (o menor da Boeing é o 737, e o da Airbus
é o 318), a motorização é outra, o consumo de combustíveis é outro.  RC &ndash; O grau de investimento pode ajudar os
planos de internacionalização das empresas brasileiras?
FA &ndash; Ajuda de maneira substantiva. A empresa brasileira fica muito mais alavancada do ponto de vista das suas
vantagens competitivas naturais. Na América do Sul, por exemplo, só o Peru tem o mesmo rating, mas tem uma
economia ínfima em relação à do Brasil, o que significa que essa promoção também aumenta muito a competitividade das
brasileiras dentro do continente. O investment grade é uma excelente notícia. O que ainda não se sabe é quanto desse
benefício vamos capturar no curto prazo, e quanto isso vai produzir de modificações substantivas na política
macroeconômica brasileira. É preciso reconhecer que houve um recrudescimento da inflação, e que ainda há temas
importantes a discutir, como a reforma do Estado, a reforma tributária... RC &ndash; E o fundo soberano do Brasil? Vai
ajudar as múltis nacionais? 
FA &ndash; Esses fundos surgiram em países onde os governantes sabem que apesar de estar acumulando grandes
excedentes, sua economia é mono produto, não tem portfólio de exportação; então o fundo é uma opção para proteger as
futuras gerações do país contra a queda eventual dos preços daquele produto, aplicando os recursos em opções de longo
prazo com potencial de alto rendimento...  e eles criam uma separação bastante evidente entre o que é o fundo e o que é
o Estado Nacional de hoje... o fundo pega uma parte do excedente comercial, do que seria a reserva cambial do país, e
desloca isso para opções mais rentáveis, tira das contas nacionais, e coloca num fundo, de gestão totalmente dissociada
do Estado Nacional, e aplica como se fosse um fundo de investimento comum, em opções que vão desde turismo na
Espanha, até infra-estrutura no Brasil. A filosofia é maximizar a riqueza nacional, visando beneficiar as gerações futuras,
o que não seria possível dentro do conceito clássico de aplicação de reservas acumuladas em moeda estrangeira ou em
títulos do Tesouro. RC &ndash; O sr. acha que o fundo soberano do Brasil pode ajudar a controlar a inflação?      
FA &ndash; O tema da inflação no Brasil é polêmico. Já era de se esperar que, com crescimento econômico, a inflação ia
subir &ndash; aliás esse é o grande debate entre desenvolvimentistas e monetaristas: em que medida uma atividade
econômica mais dinâmica gera inflação, e em que medida essa inflação é inexorável dentro de um conceito
desenvolvimentista? Inflação é excesso de moeda no meio circulante, na base monetária... este excesso de moeda cria
uma desvalorização natural, e aí aparece a inflação. Os desenvolvimentistas sempre disseram que na medida em que se
criasse mais oferta de crédito, naturalmente estaríamos convivendo com mais inflação &ndash; mas para eles o preço que
se paga é muito menor do que o da estagnação. De outro lado, há quem diga que no Brasil ainda há uma memória
hiperinflacionária muito presente, a economia ainda está muito sujeita a oligopólios, e o comportamento da inflação é
algo difícil de controlar. Esses defendem a administração do crescimento de forma mais gradual.  RC &ndash; O sr. acha
que a inflação atual é basicamente de demanda?
FA &ndash; Eu acho que a inflação que está aí decorre da efervescência econômica que está aí. Tem uma dimensão que
está associada ao crescimento da economia. Por exemplo, o trânsito está muito pior. Tem mais oferta de crédito
imobiliário, tem mais financiamento de automóvel &ndash; a indústria automobilística no ano passado teve o melhor ano
da história. Esse novo crédito é um crédito melhor, o cliente sai de um papagaio, cartão (tipos de crédito caro e de curto
prazo), e vai para um crédito para compra de bens duráveis e semiduráveis. Do ponto de vista macroeconômico, isso
é positivo. E foi iniciativa do próprio governo estimular esse crédito.  RC &ndash; Qual é o outro responsável pelo
aumento da inflação no Brasil?
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FA &ndash; É o tamanho do Estado. Temos hoje um Estado maior do que a economia pode suportar, em todas as
esferas de governo. E a Constituição permite isso. Além disso, o Estado é altamente ineficiente, o que cria uma
deseconomia de Estado. O governo precisa rever o sistema tributário, que tem uma das cargas mais altas do mundo, e
é um dos mais complexos; o governo tributa quase 40% da atividade econômica, o que produz exclusão social, porque
compromete a criação de emprego. Muitos pequenos empresários têm de ficar à margem da economia formal, não
contratam formalmente, não conseguem pagar todos os impostos. O governo deveria reformar o Estado, com a maioria
que conseguiu nas urnas, poderia ter feito essa reforma e ainda não fez... esta é a grande reforma necessária ao
Brasil. Não podemos nos esquecer de discutir essa questão... RC &ndash; E a pressão inflacionária externa?
FA &ndash; Ela existe, claro, por circunstâncias macroeconômicas internacionais, os preços do petróleo estão nos maiores
níveis de todos os tempos. O petróleo preocupa, não apenas pela questão do combustível, mas pela do aquecimento,
porque as pessoas podem deixar de andar de carro e pegar um metrô, mas não podem deixar de aquecer suas casas,
isso é um problema sério. O que não se sabe é se o preço já chegou ao limite, se decorre de um acordo dos
produtores, ou se quando começarem a aparecer alternativas de energia &ldquo;limpa&rdquo; a preços competitivos, os
preços do petróleo vão cair. Por outro lado, embora problemático, petróleo a US$ 130 viabiliza os investimentos para
prospecção em águas profundas, como as brasileiras. As reservas que estão sendo anunciadas agora (pela Petrobras)
sempre estiveram lá, mas era impensável explorá-las. A esse preço, é possível explorar petróleo em qualquer lugar. RC
&ndash; Então o Brasil tem de aprender a conviver com a inflação?  
FA &ndash; Não com a inflação, mas com essa discussão, sobre qual é a inflação suportável. Não dá para imaginar que
num país como o Brasil é possível crescer sem inflação, 3% ou 4% de inflação num país que está crescendo parece algo
suportável, não dá para projetar crescimento de 8% a 9% com inflação zero. O que não faz sentido é suportar inflação
sem crescimento. Se o seu negócio está progredindo, e existe uma inflação, compensada pela maior atividade econômica,
o País tem de aceitar... isso é inexorável... RC &ndash; Mas o governo está muito preocupado, e o Banco Central
acaba de aumentar de novo os juros...
FA &ndash; Entendo essa preocupação, afinal temos viva a memória hiperinflacionária. O difícil é gerenciar esse
processo, tem vetores que são administráveis e outros que não são. Precisamos aceitar a inflação para viabilizar o
crescimento e, com o crescimento, combater fatores que pressionam a inflação, entre eles o tamanho do Estado.  Mas não
podemos imaginar que um país com os desequilíbrios que ainda temos possa crescer sem inflação. Nós estamos vendo o
aumento da atividade econômica por força de alguns fatores, como o estímulo ao crédito, e a boa conjuntura internacional.
Mas é preciso entender que o nível ideal de inflação depende da taxa de crescimento. RC &ndash; O aumento dos juros
para controlar a inflação não pode ser anulado pela queda das taxas no mercado internacional? Como os bancos vão se
comportar diante desse cenário?
FA &ndash; O setor bancário brasileiro é oligopolizado mas é muito eficiente, tanto que os estrangeiros que vieram
para cá não conseguiram desbancar os nacionais. Nós temos hoje um dos melhores sistemas financeiros do mundo... RC
&ndash; Mas a maior competitividade não vai obrigar os bancos a baixar os juros?   
FA &ndash; Se por um lado isso (a queda dos juros no mercado internacional) cria um vetor de contenção, por outro lado
uma economia efervescente aumenta a quantidade de clientes com potencial para tomar crédito, então se fecha uma
porta 
e abre outra (se a taxa cai os bancos ganham com o aumento de escala, isto é, com mais demanda proporcionando a
possibilidade de realizar mais operações). RC &ndash; Não existe então uma pressão para reduzir a taxa de juros do
crédito no Brasil em função do investment grade?
FA &ndash; O investment grade melhorou a condição do País, mas temos agora essa ameaça de inflação, que impede
liberar a taxa de juros nesse momento. Continuaremos, durante um ano, assistindo ao que vai acontecer, se vai mesmo
entrar dinheiro estrangeiro, qual será o comportamento dos preços do petróleo e suas conseqüências sobre os preços
internos... RC &ndash; Mas os bancos brasileiros terão acesso a dinheiro mais barato no exterior... isso não vai permitir a
redução dos juros?
FA &ndash; Por um lado sim, os bancos terão acesso a dinheiro mais barato. Mas a crise do subprime nos Estados
Unidos reduziu o estoque de dinheiro disponível para crédito no mundo, então o &ldquo;efeito investment grade&rdquo;
pode anular o &ldquo;efeito crise&rdquo;, e a oferta se ajusta, não diminui nem aumenta, continua igual. O BC está
monitorando isso de forma cautelosa, para não gerar descontrole em cima de uma euforia. Se não houvesse crise
hipotecária, nem sinais de desaceleração da economia internacional, não haveria argumento para não continuar
reduzindo os juros básicos brasileiros. O problema é que hoje ainda não se sabe quais são os reais efeitos da crise do
subprime, nem qual é o impacto concreto dos preços do petróleo. Se por um lado, há mais recursos internacionais
disponíveis, por outro lado há menos. Antes, os bancos brasileiros tinham acesso a uma certa quantidade de recursos
no exterior, agora esse estoque diminuiu. Por isso, a redução dos juros pode não ter o efeito proporcional aqui. Mas sem o
investment grade seria pior, por isso essa promoção veio na melhor hora possível: na hora em que ocorre uma redução
mundial da oferta de dinheiro, que afetaria o Brasil, temos uma elevação da nossa nota. Mas ainda é cedo para dizer que
provocará redução importante nos juros. RC &ndash; Qual será então o impacto a curto prazo?
FA &ndash; Se a queda dos custos do crédito lá fora anular a eficácia da política interna de aumento dos juros, o BC
deve reconhecer isso, e voltar a reduzir os juros. Afinal, dinheiro captado lá fora não gera inflação. O ponto é que o
governo está nessa tensão porque não sabe exatamente qual será esse impacto, então precisa adotar essa cautela.
Por isso, não enxergo nos próximos seis meses uma modificação substantiva dessa política de alta dos juros. Se ficar claro
que a alta dos juros é inútil, desnecessária, aí a sociedade poderá fazer uma pressão mais fundamentada. RC
&ndash; A explosão atual do crédito imobiliário no Brasil pode gerar uma crise de inadimplência, como nos EUA?
FA &ndash; Acho que não. Lá, a situação era um pouco diferente, a explosão foi motivada pela ganância... os bancos
estavam com dinheiro em excesso, sem render nada, porque as taxas estavam negativas e ninguém estava precisando
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de dinheiro. Então, encontraram uma fórmula de aplicar em operações de alto risco, concedendo empréstimos para quem
não podia tomar, com promessas de alto retorno. Em algum momento esse esquema iria cobrar a conta. No caso
brasileiro, não havia acesso a crédito. Existia um déficit real, então foi uma outra circunstância que moveu o crescimento
das carteiras hipotecárias. RC &ndash; Mas dado o juro altíssimo que ainda é cobrado nesses financiamentos, não há
o risco de os tomadores descobrirem, mais à frente, que não podem mais pagar?
FA &ndash; Se a economia continuar crescendo, não. Quando alguém vai comprar um apartamento, faz a conta de
chegar, ou seja, mesmo sabendo que está pagando mais do que o imóvel vale, o que importa é saber se a prestação
cabe no orçamento. E faz a conta com a situação de hoje. Os riscos são o desemprego, que não me parece ameaça real
neste momento, e a inflação, que pode elevar as prestações &ndash; a meu ver esse é o menor perigo. Nos Estados
Unidos, havia muita especulação, aqui não, a oferta de crédito apenas estimulou as pessoas a realizarem seus sonhos, a
compra da primeira casa. E o que as construtoras estão fazendo agora é direcionar essa oferta às classes mais baixas,
estão trabalhando em projetos de reconceituação de alguns bairros, o que é bom. Claro, crédito é crédito, sempre tem
risco, mas eu acho que a situação é diferente. Além disso, com a entrada de novos consumidores no mercado, agora a
riqueza está na base da pirâmide: uma maior atividade na construção civil gera mais empregos, isso é muito positivo para
a economia. Quem está ganhando dinheiro no Brasil hoje é quem vende para a baixa renda, porque tem mais gente
comprando sabonete, saco de cimento... isso é muito importante, indica que estamos de fato crescendo de forma
sustentada.
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Text Box
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