
Para o ex-presidente do Banco Central Gusta-
vo Loyola, a crise internacional vai durar, pelo
menos, até meados do ano que vem. O pior
da crise lá fora - leia-se seu efeito no emprego
e na atividade econômica - ainda está por vir.
Por aqui, segundo ele, haverá também uma
desaceleração muito forte, mas graças à solidez
do sistema financeiro, assim que a turbulência
passar, o fluxo de crédito deverá deslanchar
rapidamente.

Justin Yifu Lin, economista-chefe do Banco
Mundial, diz que há esperanças de a economia
mundial sair da recessão em 2010, mas apenas
se os governos aumentarem seus gastos para
impulsionar a demanda. Otimista, acredita que
as economias dos países em desenvolvimento
devem crescer entre 3% e 5% neste ano.

Nouriel Roubini, aquele que virou guru

mundial após ter previsto a atual crise antes
de todos, não é tão otimista. Prevê que o
crescimento do Brasil vá ficar próximo de zero.
Poderá até crescer 1%, diz, mas isso, para um
país que tem problemas de pobreza e subde-
senvolvimento, pode ser considerado recessão.

De acordo com as contas de Nouriel
Roubini, os US$ 700 bilhões injetados
pelo governo norte-americano no sistema
financeiro dos EUA estão muito aquém das
necessidades dos bancos. Para recapitalizá-
los, será preciso, segundo ele, mais US$ l
trilhão ou US$ 1,5 trilhão. Bill Cros, principal
executivo financeiro da Pimco, gestora dos
maiores fundos de renda fixa do mundo,
compartilha dessa opinião, só que fala em
trilhões, assim, no plural.

Júlio Gomes de Almeida, ex-secretário
de Política Econômica do Ministério da
Fazenda, acha que o Banco Central demorou
muito para mexer nos juros e, ainda assim,
reduziu-os pouco se se considerar a ameaça
de recessão que o País vive. Afinal, segundo
avalia, a alta taxa de juros serve para de-
sacelerar a economia e reduzir as pressões
inflacionárias, efeito que a crise internacional
está provocando sozinha.

Em janeiro, a BM&F Bovespa movimentou
R$ 75,5 bilhões, 40% menos que há um ano. A
esperada volta do investidor estrangeiro, que
ainda responde por algo como 35% de suas
negociações totais, ensaiada nos primeiros
pregões, mantém-se em ritmo de montanha-
russa. No primeiro mês do ano, saíram RS 646
milhões em investimentos estrangeiros do
pregão, oitavo déficit seguido. ]á nos primei-



ros quatro dias de fevereiro, a entrada bateu nos
US$ 627 milhões. Em meio a esse sobe-e-desce,
o Ibovespa conseguiu fechar janeiro com alta de
5,85%, e a primeira semana de fevereiro acabou
com índice positivo de 8,79%.

Investimentos

No fim do ano passado, a revista Exame fez
uma pesquisa com 108 multinacionais que atuam
no Brasil para identificar a tendência do inves-
timento estrangeiro. Descobriu que, embora a
cautela impere, o horizonte parece favorável, pelo
menos diante da abrangência da crise que assola
o mundo. Não só seis de cada dez multinacionais
pesquisadas previam manter neste ano os in-
vestimentos planejados no País como 46% delas
acreditavam que seria possível crescer mais de
5%, ou seja, bem acima do que espera a mais oti-
mista das previsões para a economia brasileira.
Spread

Pesquisa feita pelo Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial , com base
em dados do FMI. Computando-se 86 países,
o spread cobrado no Brasil foi o mais alto do
mundo em 2008. Onze vezes maior que o dos
países desenvolvidos e cinco vezes a média das
62 nações em desenvolvimento.

Sonho meu

Assustados com as ameaças de protecio-
nismo comercial que já pipocam pelo mundo,
os países emergentes, Brasil à frente, armam
gritaria na OMC para tentar retomar as nego-
ciações da Rodada Doha. Com apoio - não se
sabe em que nível de sinceridade - do FMI, do
Banco Mundial , da OIT, da OCDE e da própria
OMC, que, no início de fevereiro, emitiram
documento conjunto, incluindo esse item.

Sonho meu 2

Mais uma vez, porém, a retomada da Ro-
dada Doha deve ficar na intenção. Afinal, se as

negociações para a agricultura e bens industr iais
tivessem sido finalizadas, os EUA não poderiam
ultrapassar os US$ 14,5 bilhões em subsídios.
Em pleno processo de estímulo a sua economia,
o governo norte-americano deve ultrapassar
este ano, fácil , fácil , a casa dos US$ 20 bilhões.

Listão

Quatro bancos brasileiros aparecem entre
as cem primeiras instituições financeiras - de
um total de 500 - na lista da consultoria Brand
Finance baseada no valor da marca. O Brades-
co aparece em 12°, o Itaú em 21°, o BB em 35°
e o Unibanco em 67°. Os desmancha-prazeres,
porém, lembram que isso só se deu porque a
atual crise internacional está acabando com os
bancos americanos e europeus.

Bons tempos

Muitos analistas acreditam que a forte
redução do emprego na indústria deve ser
revertida em parte, mas o ano, por enquanto,
não promete boas notícias nessa área. Em todo
caso, é bom lembrar que, no ano passado, a
taxa média de desemprego girou em torno de
13,4%, a menor desde 1995, segundo a Funda-
ção Seade e o Dieese. Em média, foram gera-
dos 401 mil postos de trabalho no ano, bem
acima das 299 mil pessoas que ingressaram no
mercado ao longo do ano.

índice Tarp

Para a l iv iar a tensão, operadores de Wall
Street criaram um novo índice, o Tarp. Ele
mede o comportamento das ações dos bancos
que receberam a juda do programa do governo
norte-americano. O resultado até o início de
fevereiro era assustador. Desde que os primei-
ros US$ 350 bilhões foram desembolsados, o
indicador caiu nada menos que 44%, puxados,
principalmente, por uma queda de 70% nas
ações do Citi e do Banco of América. Q
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