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A crise é mui-
to séria e suas 
conseqüências 
serão sentidas 

por um bom tempo. O Brasil, po-
rém, não precisa se preocupar, 
pois seu sistema financeiro está 
mais sólido que o dos Estados 
Unidos, epicentro do último 
terremoto financeiro global. 
Quem garante é Stephen Kanitz, 
consultor de empresas e articu-
lista, que apresenta a palestra 
Bric – Parceiros, Concorrentes 
ou Curiosidade?, última dentro 
da programação do MaxiMídia 
na quinta-feira, 9, às 16h, com 
moderação de Regina Augusto, 
diretora editorial do Grupo 
M&M. 

Na apresentação, Kanitz 
mostrará 18 motivos pelos quais 
acredita que o Brasil sairá ileso 
dessa crise mundial, assim como 
os demais países que compõem 
o grupo dos mais promissores 
na perspectiva global: Rússia, 
Índia e China. Uma de suas 
principais preocupações com o 
noticiário sobre a crise tem sido 
as infundadas comparações com 
a crise de 1929, quando a queda 
da Bolsa de Nova York provo-
cou a maior recessão global do 
século 20.

“Isso cria um pânico 
desnecessário, pois não 
há corrida aos bancos. 
Quem menos entende, 
se assusta mais. Além 
disso, o sistema financei-
ro do Brasil está há anos-
luz daquele nos EUA e 
opera em tempo real”, 
afirma. Como sabe que 
sua palestra será para 
publicitários — aqueles 
que propagam mensa-
gens que influenciam o 
ânimo dos consumidores 
—, Kanitz espera que 
seus argumentos sirvam 
para dar mais segurança 
a quem vai elaborar o 
tom que os anunciantes 
adotarão nesse período 
de incerteza.

Um dos principais 
elementos que funda-
mentam sua crença de 
que o Brasil vai se sair 
bem é o fato de que, 
no País, os bancos não 
podem se alavancar mais 
do que quatro vezes, o 
que lhes dá uma margem 
de segurança de até 25% 
para eventuais calotes. 
“O Lehman Brothers 
estava mais de 30 vezes 
alavancado, enquanto 
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outros bancos chegaram a 50 
vezes — o que dá, nesse caso, 
apenas 2,5% de margem para 
suportar inadimplência”, expli-
ca Kanitz.

O consultor critica jovens 
vencedores do Prêmio Nobel 
de Economia que, iludidos com 
seu sucesso acadêmico, acredi-
tavam poder arriscar enormes 
somas. Ele conta que um dos 
hedge funds criados por esses 
acadêmicos tinha como suporte 
uma teoria acadêmica sobre 
riscos. “Isso não foi ganância 
do capitalismo, mas de jovens 
professores que queriam enri-
quecer rapidamente e legitimar 
suas premiadas teorias. Os ver-
dadeiros capitalistas, como os 
donos de bancos no Brasil, não 
assumem esse tipo de risco. Por 
isso, é bobagem culpar o capita-
lismo”, critica, citando a solidez 
financeira do Brasil. 

Avanço
As perdas sentidas pela Bo-

vespa, assim como os primeiros 
impactos, são, para Kanitz, 
reflexo da liquidez da Bolsa 
brasileira — outro contraste 
positivo em relação ao sistema 
financeiro norte-americano. 
“Algumas transferências demo-

ram até duas semanas 
nos EUA, e aqui são 
feitas em até dois dias. 
Demos azar e sofremos 
pelo nosso avanço”, 
explica. Nesse sentido, 
os primeiros investi-
dores que deixaram o 
Brasil o fizeram para 
cobrir perdas no mer-
cado norte-americano. 
A segurança oferecida 
hoje no País, porém, 
deverá ser um ponto 
positivo nos próximos 
meses.

Outro importante 
trunfo brasileiro são 
os US$ 200 bilhões em 
reservas acumulados 
nos últimos anos — a maior 
parte desses dólares foi com-
prada quando a cotação da 
moeda estava em baixa —, algo 
pelo qual o atual presidente 
do Banco Central, Henrique 
Meirelles, foi muito criticado. 
“Isso porque é um dinheiro pelo 
qual se paga juros, mas que fica 
parado. Diante do quadro atual, 
é uma garantia de que o Brasil 
estará seguro por dois anos. É 
como se o sujeito mandasse o 
patrão passear e tivesse uma 
poupança para dois anos”, com-

para Kanitz, lembrando que, 
historicamente, a crise sempre 
durou mais do que as reservas 
no País. E o segredo, ensina, é 
justamente o contrário. Nesse 
quesito, a China se sai ainda 
melhor, pois tem cerca de US$ 
1,4 trilhão em reservas e quase 
95% de sua economia gira no 
mercado interno. 

Legislação
O último ponto fundamental 

da segurança brasileira é um 
estado de direito absolutamente 

consolidado, algo que 
apenas a Índia tem em 
grau semelhante, en-
quanto legisladores na 
Rússia e na China ainda 
engatinham para supe-
rar suas heranças auto-
ritárias e criar leis que 
dêem mais segurança 
aos investidores es-
trangeiros. “Na Rússia, 
o partido comunista 
não tem como garantir 
mais nada aos investi-
dores. Na China, tudo 
depende da boa vonta-
de do partido, ou seja, 
o império da lei ainda 
não se sedimentou nes-
ses países”, aponta. 

Até 1990, conta Kanitz, o 
advogado era o profissional do-
minante no Brasil; atualmente, o 
administrador de empresas ocu-
pou o espaço do administrador 
familiar, dando mais profissio-
nalismo ao processo. Resultado: 
em vez de décadas à frente das 
empresas, os presidentes ficam 
hoje, em média, apenas oito 
anos. “Por incrível que pareça, é 
saboroso constatar que o Brasil 
está muito melhor do que os 
EUA e os outros países do Bric 
de maneira geral”, conclui.

Kanitz: “Brasil está muito melhor  
do que os EUA e os outros países do Bric”
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