
Capacidade reforçada de
resistir a choques externos
Economia muito saudável e ambiente institucional sólido põem
o Brasil em situação privilegiada diante da crise mundial

ma série de indicadores faz
crer que o Brasil pode passar
pela grande crise mundial

menos machucado que outras
nações. Instituições globais como
o Fundo Monetário Internacional
(FMI), o Instituto Internacional
de Finanças ou o Banco Mundial
(Bird) prevêem números positivos
- embora pequenos - para a evolu-
ção do Produto Interno Bruto f PIB)
brasileiro em meio à turbulência
recessiva do mundo em 2009. E não
poucos analistas, como Luiz Carlos
Mendonça de Barros, ex-ministro
das Comunicações e ex-presidente
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES),
estimam que o Brasil jã estará cres-
cendo a uma velocidade de 4% no
último trimestre de 2009.

"Com certeza temos hoje uma
capacidade de resistência aos cho-
ques externos muito maior do que
em qualquer outra época", afirma
Reynaldo Passanezi, vice-presi-
dente da Sociedade Brasileira de
Estudos de Empresas Transnacio-
nais e da Globalização Econômica
(Sobeet), entidade que produziu
para esta edição um estudo sobre
as mudanças estruturais empreen-
didas pelo país há quase 15 anos.

Parte substancial dessa resili-
ência deve-se a uma estrutura eco-
nômica diversificada, competitiva
e relativamente aberta; a um mer-
cado interno amplo e francamente
consumista; a um endividamento
interno muito bem administrado,
garantido por superávits fiscais ex-
pressivos; à inflação sob controle;
a uma robusta reserva em moedas

fortes, superior ã dívida externa; e
a um sistema financeiro azeitado e
solvente, com baixo percentual de
ativos problemáticos. Tudo isso sob
um ambiente institucional sólido,
que inclui o Brasil entre as maiores
democracias modernas.

Nesse particular, a organização
americana Freedom House atribui
ao país o conceito "free", com a
excelente nota 2 nos itens direitos
políticos e liberdades civis. A escala
vai de l a 7 - quanto mais próximo
de l, mais livre o país. Dos quatro
componentes dos chamados BRICs
(Brasi l , Rússia, índia e China),
apenas brasileiros e indianos ob-
tiveram o status de país livre. O
efeito resumido dessas condições
conquistadas pelos brasileiros
esta na sua consagração, em 2008,
pelas agências de avaliação de risco,
como investment grade. O risco
Brasil, que chegou perto dos 2.500
pontos em 2002, caiu para pouco
mais de 200 em junho de 2008, fi-
cando consistentemente abaixo da
média dos países emergentes.

Sobre a diversificação da econo-
mia brasileira, basta lembrar que
do PIB de US$ 1,3 trilhão - um dos
dez maiores do mundo - consta
não apenas uma variedade de
commodities agrícolas (inclusive
soja, café, milho, cana-de-açúcar,
feijão, arroz e frutas) e minérios
(especialmente ferro, alumínio
e zinco), como também uma
complexa estrutura industrial na
qual estão todos os segmentos
da indústria automobilística, da
construção, de bens de capital e
de bens de consumo. É igualmente

completo e forte o setor de servi-1
ços, com números relevantes nos
segmentos de telecomunicações,
energia e transportes.

Trata-se de uma economia mo-
deradamente aberta, de acordo
com o índice da Heritage Founda-
tion, que classifica o grau de aber-
tura em uma escala de zero a 100.
Também aqui, conforme destaca o
presidente da Sobeet, Luís Afonso
Lima, o Brasil leva vantagem em re-
lação aos outros BRICs. No período
de 1999-2006, como justifica ele,
os governos de Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002) e de Luiz Iná-
cio Lula da Silva (a partir de 2003)
adotaram políticas orientadas
para o mercado.

Uma parcela da última rociada
de crescimento do Brasil, é verdade,
teve o impulso da expansão econô-
mica mundial liderada pela du-
pla Estados,Unidos-China. Foram
muito importantes os generosos
aumentos dos volumes e das cota-
ções de alguns dos grandes itens
da pauta nacional de exportações,
como minério de ferro e soja.

Mas a Sobeet pondera que o
Brasil se valeu dessa conjuntura
por méritos próprios: em 2008,
de 28 setores da economia pes-
quisados, 13 apresentavam van-
tagem comparativa no mercado
internacional. Além disso, dos 15
com desvantagem comparativa,
apenas 6 apresentaram piora na
sua competitividade no período de
1999 a 2008. Ou sej a, 9 setores têm
conseguido reagir aos tempos, com
chances de melhora em condições
cambiais e de investimento mais fa-
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CONJUNTURA

voráveis. Note-se que setores como
vestuário, brinquedos e alguns
segmentos da indústria eletrônica
foram extremamente prejudicados
pela valorização da moeda nacio-
nal, que reduziu a competitividade
diante da concorrência chinesa.

Seja como for, o país colheu
superávits comerciais crescentes
desde 2001, chegando ao recorde
de US$ 46,4 bilhões em 2006. A
participação das exportações bra-
sileiras no bolo mundial passou
de 0,86% em 2000 para l ,18% em
2007. Foi, aliás, dessa forma que
o país pôde acumular reservas
superiores a US$ 200 bilhões. De
tradicional devedor internacional,
cliente cativo das linhas de ajuda
do Fundo Monetário Internacional
e do Banco Mundial, com duas
moratórias nas costas, passou para
a condição de credor. "Isso acon-
teceu porque a soma das reservas,
dos créditos brasileiros no exterior
e dos haveres dos bancos comer-
ciais superaram a dívida externa
bruta", explica Lima.

O peso dessa reserva na preser-
vação do bom estado da econo-
mia brasileira seria efetivamente
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sentida em 2009, quando o Banco
Central (BC) passou a dispor de
uma parte dela, para suprir de
crédito as empresas brasileiras
com dificuldade de rolar seus em-
préstimos em moeda estrangeira e
para financiar exportações.

É preciso ponderar que as ex-
portações não dizem tudo sobre a
melhora das condições da econo-
mia brasileira nos últimos anos. O
ambiente interno foi fundamental.
O tamanho e o dinamismo recentes
do mercado interno têm uma his-
tória que começa com a derrocada
da inflação e passa pelos grandes
programas governamentais de
distribuição de renda.

O controle da inflação, a partir
do Plano Real, em 1994, foi um
grande começo, pois beneficiou
especialmente os segmentos as-
salariados da população. Não é
agradável lembrar da inflação de
1989/1990, superior a 2.700% ao
ano, nem da situação de quem via
seu poder de compra ir se diluindo
durante o mês. Debelado o pro-
blema com o Plano Real, no seu
segundo mandato o presidente
Fernando Henrique Cardoso insti-
tuiu o regime de metas de inflação
e deu independência de fato ao
Banco Central, ambos mantidos
pelo presidente Lula. O que se se-
guiu foi uma grande distribuição
de renda.

"Nos últimos cinco anos, o ga-
nho real da massa de salários
chegou a 30%", informa Passanezi,
da Sobeet. "Isso gera dinamismo
para o consumo, funciona como
um dínamo para a entrada de in-
vestimentos estrangeiros diretos e
faz com que soframos menos com a
crise." O coeficiente Gini fotografa
essa migração brasileira de riqueza,
sem interrupção, nos últimos sete
anos: o coeficiente de concentra-
ção, que vai de O a l, caiu de 0,596
em 2001 para 0,556 em 2007.

Com mais dinheiro no bolso,
um número maior de brasileiros
experimentou a ascensão social.
Um estudo recém-divulgado pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
uma das mais prestigiadas escolas
de economia e administração cio

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS Valor Especial 15



Tingas: bancos
sólidos e lucrativos
no Brasil,
com um dos
melhores padrões
operacionais
do mundo

país, revela que a classe média
brasileira fechou 2008 com 53,8%
da população total. Era 51,8% no
ano anterior.

Mais um estudo, este realizado
pelo Instituto cie Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), ligado ao go-
verno, revelou que 47% do declínio
da desigualdade nos últimos anos
resultou da melhor distribuição
da renda derivada do trabalho.
Isso, na pratica, significa redução
da dispersão salarial dos traba-
lhadores. Outras 35% resultaram
da melhor distribuição da renda
proveniente dos programas de
combate à pobreza, como o Bolsa
Família, mediante grandes trans-
ferências de recursos promovidas
pelo governo. Os 18% restantes se
devem a fatores diversos, como
trabalhadores mais habilitados
e melhor qualidade dos postos
ocupados.

Estão nessas contas os aumen-
tos reais do salário mínimo, abran-
gendo um contingente expressivo

de trabalhadores. É importante
assinalar, segundo Lima, que o
crescimento econômico recente
implicou não apenas a inclusão
de um contingente importante de
pessoas no mercado de trabalho,
mas um aumento igualmente
expressivo de empregos formais,
com registro em carteira, o que dá
acesso a direitos e benefícios, corno
a seguridade social. Para a Sobeet,
há evidências de que o movimento
de queda da desigualdade de renda
é sustentável. "O que nos permite
fazer esta inferência é o fato de que
os principais fatores determinan-
tes da redução da desigualdade
apontados pelo ípea devem ter
continuidade", diz Lima.

O que também tem estimulado
o crescimento brasileiro é a am-
pliação do crédito, especialmente
as linhas destinadas ao consumo.
Em apenas três anos, de 2005
para 2008, o saldo das operações
cresceu de 28% para 40% do PIB,
em uma extraordinária expansão,

principalmente, dos empréstimos
para a aquisição de bens de consu-
mo duráveis em geral e de veículos
em particular.

Tamanho salto do crédito não
levou a aumento expressivo de
inadimplências. Ao contrário, nos
últimos dois 'anos, os créditos em
atraso não chegavam a 8% do total
- e as provisões feitas pelas insti-
tuições financeiras representavam,
no final de 2008, nada menos de
160% do saldo desses ativos de sol-
vência duvidosa. Ou seja: a situa-
ção bancária brasileira não padece
dos males que atacaram a maioria
dos bancos dos Estados Unidos e
da Europa. "Os bancos no Brasil,
tanto os nacionais quanto os de
capital estrangeiro, estão muito
sólidos e lucrativos", ressalta NÍ-
cola Tingas, ex-economista-chefe
da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban). Ele lembra que a ro-
bustez atual é, em boa parte, fruto
do saneamento feito a partir de
1995, logo após a eclosão da crise



mexicana. No ano anterior, alguns
grandes bancos brasileiros, porta-
dores de ativos de ma qualidade,
quebraram na esteira do plano
anti-inflacionãrio e da momentâ-
nea restrição de crédito.

Foi criado o Programa de Estí-
mulo à Reestruturação e ao Forta-
lecimento do Sistema Financeiro
Nacional (Proer), invenção nacio-
nal que permitiu ao governo as-
sumir os bancos em dificuldades,
separando os ativos podres para
depois vender a parte saudável do
banco a novos grupos privados.

Calcula-se que esse processo te-
nha consumido algo como 2,5% do
PIB durante um período de cinco
anos. Além de recuperar os bancos
particulares, uma outra versão do
programa também tratou de sanear
bancos pertencentes a governos
estaduais, muitos cios quais foram
depois privatizados. Com o Proer,
o Brasil ainda procedeu a uma
abertura maior do mercado para
o capita) estrangeiro, atraindo
novos grupos europeus. Chegaram

o espanhol Santander, que com-
prou em leilão o Banco do Estado
de São Paulo; do inglês HSBC, que
assumiu o privado Bamerindus; e
do holandês ABN Amro, que incor-
porou o Real e agora pertence ao
Santander. No final, tantas crises
ajudaram no amadurecimento das
instituições. "O setor bancário bra-
sileiro atingiu um dos melhores
padrões operacionais do mundo",
atesta Tingas.

A crise internacional não afetou
absolutamente a saúde dos bancos
no Brasil. O que ocorre no país é
uma redução das linhas externas
e uma expansão mais lenta dos
empréstimos concedidos pela rede
privada. Para encarar a seca mun-
dial de crédito, o Banco Central
está oferecendo US$ 36 bilhões cias
reservas. Internamente, reduziu
os compulsórios bancários para
facilitar a compra de ativos de
bancos menores por instituições
maiores - incluindo os estatais
Banco do Brasil (BB) e Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) - e ampliou o

caixa do BNDES, especializado no
financiamento de bens de capital
e de obras de infraestrutura.

Deu-se ainda um reforço es-
pecial, com créditos e renúncia
fiscal, às indústrias automotiva e
de construção. Fora isso, o Comitê
de Política Monetária iniciou o que
parece ser um novo ciclo de redu-
ção das taxas básicas de juros.

Para se ter idéia inicial do fun-
cionamento da reação brasileira
à crise, vale mostrar os dados
finais das operações de crédito,
em dezembro de 2008. No último
trimestre de 2008, após, portanto,
a quebra do Lehman Brothers, o
saldo total das operações cresceu
6,5%. No caso dos financiamentos
habitacionais, o crescimento foi de
8,8%. E nos do BNDES, de 13%. Cerca
de 70% dos contratos de adian-
tamentos de contrato de câmbio
(ACC) para o financiamento das
exportações, virtualmente inter-
rompidos em setembro, já haviam
sido recolocados no mercado devi-
do ã atuação do Banco Central. Em
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fevereiro, o Brasil voltou a registrar
superávit na sua balança comercial.
Pequeno, é verdade; porém um
saldo positivo.

Reação mais forte se espera, em
particular, com a efetivação do Pla-
no de Aceleração do Crescimento
(PAC), em que o Estado sozinho
ou em parceria com a iniciativa
privada, nacional ou estrangeira,
estimula fortes investimentos,
especialmente em infra estrutura.
De acordo com o governo, seria um
total superior a US$ 700 bilhões,
íncluem-se aí tanto as inversões
em petróleo e energia elétrica,
como em estradas, portos e resi-
dências populares.

As condições da economia e
da sociedade brasileiras têm se
traduzido em volumes crescentes
de investimentos estrangeiros
diretos (IED). Dados divulgados
pelo BC mostram que os ingressos
desse dinheiro no país atingi-
ram em 2008 o novo recorde de
US$ 45,1 bilhões, superando em
30,3% o anterior, de 2007, de
US$ 34,6 bilhões. "O valor é 64%

maior que a expectativa do mer-
cado de ingressos de IED na eco-
nomia brasileira registrada pela
pesquisa Focus no início de 2008,
de US$ 27,5 bilhões", compara
Lima. O novo patamar histórico
esteve principalmente associado
aos fluxos de capital para os se-
tores de extração de minerais me-
tálicos, de petróleo e gás natural,
agricultura e pecuária.

Tal vigor, como destaca a Sobeet,
ocorreu a despeito da contração
global dos fluxos de capitais. In-
dica que o país deve ganhar ainda
mais posições no ranking dos prin-
cipais pólos de atração de recursos.
Já em 2007, o Brasil passou da 22a

para a 14a posição dos países que
mais atraem investimentos estran-
geiros. Entre os emergentes, o salto
foi da oitava para a quarta coloca-
ção. Neste clube, só ficou abaixo de
China, Hong Kong e Rússia.

Segundo a avaliação da Sobeet,
há pelo menos três benefícios
neste movimento, todos aplicáveis
atualmente à economia brasileira.
Primeiro, a maior parte do TED vai

para operações em novas áreas ge-
ográficas de atuação, possibilitan-
do assim o aumento da capacidade
instalada de produção industrial
- o que significa atendimento de
demanda aquecida e arrefecimen-
to de pressões inflacionãrias. De
acordo com informação do BC,
70% cios ingressos de investimen-
tos estrangeiros no Brasil estão
voltados para operações green-
field, contra apenas 11% da média
mundial. "É preciso acrescentar
que a participação dos IED na
formação bruta de capital fixo no
Brasil é de 15%, superior à media
dos países em desenvolvimento,
de 12,6%", acentua o presidente
da Sobeet.

Um segundo benefício resulta
do fato de que o investimento
estrangeiro representa não ape-
nas a redução de custos, ganho de
escala e acesso a matérias-primas.
De acordo com Lima, representa,
principalmente, a criação de va-
lor adicionado, difusão de novas
tecnologias aplicadas a produtos e
processos e a exposição às melho-
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rés praticas gerenciais e à inovação
em escala global. Finalmente, o
relatório da pesquisa da Sobeet
lembra o benefício no balanço
de pagamentos. Em momentos
de déficit em conta corrente, o
investimento estrangeiro pode
representar uma contrapartida à
deterioração do saldo em transa-
ções correntes.

Esse fenômeno é evidente no
momento atual. Em especial com a
previsível redução cio saldo da ba-
lança comercial. "Se, de um lado, as
transações correntes sofrem pela
redução do saldo comercial, de ou-
tro, os ingressos de capitais ainda
são mais do que suficientes para
compensar essa deterioração",
reforça Lima. De fato, as necessi-
dades de financiamento externo
nos últimos 12 meses refletem a
superioridade dos fluxos de in-
vestimentos estrangeiros perante
o déficit em conta corrente.

A forte entrada de capitais
estrangeiros, mesmo sendo cres-
cente a parcela de IED, poderia, em
tese, converter-se em novo fator de

risco para o Brasil. Pois, da mesma
forma que entram no Brasil, os
recursos passam a se constituir um
passivo, que se traduz, mais para a
frente, em remessas de dividendos
ou mesmo na saída de recursos no
caso de desinvestimento.

De fato, a posição do passivo
externo vem se elevando e atinge
valor equivalente a 71,5% do PIB,
sendo que-IED e ações represen-
tam 52,7% do PIB. O trabalho da
Sobeet pondera, contudo, que não
há risco de default no passivo ex-
terno resultante de investimentos
diretos. Isso porque as remessas
de dividendos ocorrem apenas
quando e se houver lucros a serem
distribuídos - ou seja, estariam
condicionadas pela atividade
econômica. Além disso, o passivo
externo, em termos líquidos, está
em queda, contrabalançado pela
formação de reservas e pelos inves-
timentos feitos pelas corporações
brasileiras no exterior.

De 2001 para 2007, as reservas
foram de 6,5% para 13,7% do PIB;
e o investimento de empresas bra-

sileiras em outros países passou
a representar 9,9% do produto
interno. É notória a presença in-
ternacional de companhias como
Petrobras, Vale, Votorantim, Ger-
dau, Usiminas, para ficar apenas
em algumas gigantes. Elas vão
para o mundo não somente para
abrir escritórios comerciais - caso
mais comum entre as empresas
produtoras de bens de consumo
-, mas também para acompanhar
seus clientes e para ganhar com-
petitividade.

O passivo externo líquido nesse
período declinou de 47,8% para
43,7% do produto. "A mudança do
passivo externo brasileiro resultou
não apenas na sua redução em
proporção do PIB, mas também
na maior resistência da economia
brasileira diante de possíveis
constrangimentos impostos ao seu
balanço de pagamentos", resume
o presidente da Sobeet. "Não foi â
toa que o país se viu elevado em
2008 à condição de grau de inves-
timento pela avaliação de duas
agências internacionais."
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