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m um pronunciamento surpreenden-
te, Ben Bernanke, presidente do Fed, o
Banco Central dos EUA, disse que a
recessão norteamericana poderá aca-

bar ainda este ano, e que 2010 será o ano da re-
construção. O anúncio foi feito no dia 24 de fe-
vereiro último, no Congresso daquele país.
Também diante dos congressistas, o presiden-
te Barack Obama fez um discurso otimista,
afirmando que os EUA sairão fortalecidos des-
te episódio. Epicentro da crise financeira glo-
bal, com os EUA crescendo novamente, a en-
grenagem da economia mundial voltaria a se
movimentar, salvando o mundo de uma reces-
são profunda. A esperança voltou a brilhar.

Em comparação aos países desenvolvidos,
o Brasil vem sentindo pouco os efeitos da crise
e há boas perspectivas para o futuro. No fim do
ano passad o, d urante um evento da Federação
das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp) em Campos do Jordão, o eco-
nomista Ricardo Amorim, atual CEO da As-
sent, da Concórdia Corretora, e apresentador
do programa Manhattan Connection, da Glo-
bo News, proferiu uma palestra com o tema
"As perspectivas para o Brasil e o mundo em
2009 - o mundo que conhecíamos e que não
existe mais". Apesar de a palestra ter ocorrido
há mais de dois meses, as previsões de Amo-
rim continuam atuais. "Lustrei bem a minha
bola de cristal e vocês vão ver que absoluta-
mente tudo o que eu disser vai acontecer igual-
zinho, e vai ser a primeira vez no caso de um
economista na face da Terra", garantiu.

Amorim mostrou como a dinâmica da eco-
nomia vem mudando desde o início desta dé-
cada. "Há uma tendência que já vem de quatro
a cinco anos, que é uma mudança no eixo da
economia mundial, saindo dos países desen-
volvidos e indo para a Ásia e países emergen-
tes. A importância que EUA e Europa tiveram
na economia mundial nas últimas décadas do
último século vem diminuindo num ritmo im-
pressionante, só que a gente ainda não perce-
beu isso, ou percebeu pouco", observou.

Segundo ele, para entender a atual crise é pre-
ciso analisar como esta dinâmica mudou a eco-
nomia mundial - quais são os produtos que o
mundo demanda mais, o que o mundo financei-
ro tem oferecido e as implicações disso. "Uma
das coisas que fez com que os Estados Unidos e
Europa tivessem esse domínio da economia
mundial foiacapacidadedeatrairgentebrilhan-
te de todo o mundo. Eles iam estudar e trabalhar
nesses países, pois era onde havia as melhores
oportunidades de emprego e de educação. Nos
últimos três anos, pela primeira vez na história, o

número de estudantes universitários nos EUA
vem caindo ano após ano, em parte por um anti-
americanismo, em parte porque está difícil con-
seguir visto para ir para lá. O fato concreto é que,
não só vai menos gente estudar, fazer pós-gra-
duação nos EUA, mas quem vai não fica", disse.
"Começaram a surgir oportunidades de trabalho
mais atraentes fora dos EUA - nos últimos me-
ses, com a crise, o processo acelerou, pois está fi-
cando mais complicado permanecer no país. Os
brasileiros também começaram a voltar em mas-
sa. Inicialmente, vieram os mais brilhantes; nos
últimos meses, até a mim trouxeram de volta -
definitivamente, eles não seguram mais nin-
guém", brincou.

Uma outra faceta desta mudança no eixo da
economia mundial está nas últimas incorpora-
ções e fusões. "Quase sempre o comprador está
aqui, nos países emergentes; e o vendedor está
nos países desenvolvidos - como exemplo, a
compra da Xstrata, uma empresa suíça, com-
prada pela Vale; o Itaú comprando operações
do Bank Boston; ou mais recentemente, o BTG,
grupo do André Esteves, adquirindo opera-
ções da Lehman Brothers no Brasil; a Gerdau
comprando empresas nos EUA; a Friboi com-
prando a Swift. Enfim, por que isto está acon-
tecendo?", questionou Amorim. "Porque é
aqui onde as empresas estão ganhando mais
dinheiro, além de Rússia, índia, China, nos
países emergentes em geral; e não na Europa e
nos Estados Unidos".

Na sua visão, são a Ásia e os países emergen-
tes quem dão as cartas hoje no cenário mundial.
Tanto é verdade, que nos últimos oito anos a
maior parte do crescimento global esteve na
Ásia e nos países emergentes, e isso deve conti-
nuar por mais 20 ou 30 anos, de acordo com
Amorim. "Quais são as características desses
países?", perguntou para a platéia. "Amais fala-
da é que há muita gente e gente pobre. Eles pre-
cisam de produtos básicos, as tais das commo-
ditíes - comida, petróleo, minérios, metais para
construir as cidades à medida que as pessoas
saem do campo para trabalhar nas cidades em
indústrias, em serviços, e não mais na agricultu-
ra de subsistência. Um outro ponto pouco co-
mentado, mas importante para entendermos a
crise econômica atual, é que, na medida que
houve o crescimento do processo de globaliza-
ção, cada vez mais vimos a produção no mundo
migrando para locais onde os custos são meno-
res, que basicamente são China e índia. Isso fez
com que a inflação no mundo, por um período
bastante longo, somado ao bom trabalho dos
bancos centrais, fosse bastante baixa. Ao mesmo
tempo, foi transferida a geração de riqueza e de
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poupança para lugares que poupam com taxa
de juros bem mais baixas, que é a Ásia".

No sentido contrário, os norteamericanos se
endividam muito. Para Amorim, isso se deve ao
fato de a última crise financeira séria ter ocorrido
por lá há quase 80 anos. Houve sim algumas re-
cessões, mas crise séria, como a que o Brasil pas-
sou nas décadas de 80/90, eles praticamente não
tiveram. Assim, os norteamericanos se acostu-
maram a gastar mais do que ganham.

"Nós temos uma tendência a consumir por
uma razão inversa. Passamos três décadas em
um processo que os economistas chamam de
stop-and-go, que é uma melhora e depois uma
piora. Quando melhora, o brasileiro pensa:
agora que tirara m a corda do meu pescoço, vou
trocar de carro, de geladeira, de televisão, pois
não sei quando terei uma próxima chance. Mas
quando uma parte maior da riqueza passa a ser
gerada na Ásia, que por questões culturais é
muito mais cautelosa, poupam muito mais, vo-
cêcolabora para jogar a taxa de juros para baixo.
Pensem no Japão: nos últimos 20 anos, a taxa de
juros média foi de l ,5% ao ano. Imaginem o que
aconteceria se isso ocorresse no Brasil: iria ter
corrida na porta de shopping. Mas foi isso o que
aconteceu no mundo como um todo, jogando a
taxa de juro muito para baixo. Taxa de juros bai-
xa significa forte expansão de crédito, isso é um
processo mundial. E qual é o setor que mais pre-
cisa de crédito para crescer? O imobiliário, pois
o valor do bem vendido é muito alto", explicou
Amorim. "Com taxas de juros muito baixas no
mundo, incluindo os países desenvolvidos, a
lucratividade de operações tradicionais que os
bancos na Europa e Estados Unidos faziam des-
pencou. Eles tiveram de buscar outras alterna-
tivas. Qual era o mercado que mais iria se be-
neficiar desseprocesso de taxa de juros baixa? O
imobiliário. Foi onde os bancos concentraram
as suas apostas".

A vez dos emergentes

Antigamente, o mundo era dividido em três
categorias: os países desenvolvidos, os socialis-
tas e os subdesenvolvidos. Na década de 80 o
marketing ficou mais forte e passaram a cha-
mar os subdesenvolvidos de emergentes. Até o
final do milênio passado, o crescimento dos
emergentes era parecido com o dos desenvol-
vidos. "De 2001 para cá, abriu-se uma grande
distância entre os crescimentos, que é o que eu
chamo de mudança do eixo da economia mun-
dial para os países emergentes. A emergência
verdadeira começou a acontecer em2001, com a
entrada da China na OMC (Organização Mun-

dial de Comércio). A índia também começou a
ter um papel mais predominante na economia
mundial, passou a se globalizar mais, a se abrir
mais para a economia internacional".

A Ásia tem representado nos últimos cinco
ou seis anos quase metade do que o mundo cres-
ce; os EUA e a Europa, uma parte pequena. A
América Latina tem sido tão ou mais importante
do que os EUA ou os países da zona do Euro, co-
mo Alemanha, Franca, Itália, Espanha, Portu-
gal, Grécia e outros, todos somados. Para Amo-
rim, em 2008 e 2009, a América Latina vai ser
mais importante para crescimento mundial do
que aEuropa e os Estados Unidos juntos. Com a
crise, a contribuição destes dois últimos em 2009
será trazer o PIB mundial para baixo.

Até a virada do milênio, 2/3 do que o mundo
crescia era responsabilidade dos países desen-
volvidos, o restante era dos emergentes. Virou o
milênio, a situação inverteu. Para Amorim, nos
últimos anos, algo em torno de 70% do cresci-
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mento mundial estão nos países emergentes. É
por isso que as empresas brasileiras estão com-
prando as estrangeiras, pois o lucro está aqui. E
também é por esta razão que as multinancio-
nais estão investindo aqui e em outros países
emergentes.''Mesmo comas empresas no mun-
do inteiro perdendo dinheiro como nunca per-
deram, por que o investimento direto, que é o
investimento de empresas estrangeiras no país,
está no nível mais alto da história e continua
crescendo? Porque elas estão vendo que as

Em torno de 70% do
crescimento mundial

estão nos países
emergentes, por isso

as empresas
brasileiras estão

comprando
as estrangeiras.

oportunidades estão aqui, estão na China, na
Rússia, na índia, nos países emergentes, e não
nos EUA e Europa", afirmou.

A China tem representado nos últimos 10
anos entre 25% e 35% do crescimento do PIB
do mundo. Os EUA têm representado entre
8% e 12%. Este fato não começou com a crise,
vem de muito antes dela - a China tem sido de
três a quatro vezes mais importante do que os
EUA para o crescimento mundial. "E por isso
que eu digo que o eixo da economia mundial
já mudou, a gente só não percebeu. Claro que
a economia americana ainda é maior do que a
chinesa, mas mesmo isso não vai demorar
muito para mudar".

"Eu fiz um exercício: vou ser otimista com os
EUA e pessimista com aChina. Se os EUA cres-
cerem o que cresciam na década de 90, quando
eles efetivamente mandavam no mundo do
ponto de vista econômico, que era 2,7% ao ano
(em 2007 eles cresceram pouco mais de 1% e

em 2008 menos do que isso), e supondo que a
China - que em 2007 cresceu 12% e na média
dos últimos 30 anos cresceu 9,5% - cresça da-
qui para frente 8%, ainda assim, em 2020 a eco-
nomia chinesa se tornará maior do que a ame-
ricana, quando se ajustapara a paridade do po-
der de compra, que nada mais é do que a capa-
cidade de compra do dinheiro em um lugar e
em outro - às vezes, você ganha mais, mas mo-
ra em um lugar em que as coisas são mais caras
e por isso compra menos. Na hora que se faz

este ajuste, a economia chi-
nesa, nestas hipóteses de oti-
mista para os EUA e pessi-
mista para a China, vira a
maior economia em 2020.
Pode ser que demore um
pouco mais, mas provavel-
mente vai demorar bem me-
nos".

"A China se t o r n a r a
maior economia do mundo
não quer dizer que os chi-
neses serão ricos, mas que
terão uma grande econo-
mia, o que é diferente. Co-
mo a população chinesa é
praticamente cinco vezes a
dos EUA, a renda per capita
deveria ser l /5 da america-
na para a China se tornar a
maior economia do mun-
do. E l / 5 da renda per capi-
ta americana é a nossa ren-
da per capita. Se eles chega-
rem a uma renda per capita

que o Brasil tem hoje, eles se tornarão a maior
economia do mundo. A minha dúvida não é
se, mas quando, pois não tenho dúvida ne-
nhuma de que acontecerá", garantiu.

Em berço esplêndido

O Brasil era conhecido como o país do futu-
ro. Isso porque entre 1900 e 1979, a média de
crescimento foi de 7% ao ano. Depois, essa mé-
dia caiu para 2,5%. Se tivesse continuado a
crescer 7%,hoje o Brasil teria uma renda per ca-
pita mais alta do que a Itália, França, Espanha,
Coréia e Cingapura, o Brasil seria um país de-
senvolvido. "Este é o futuro que infelizmente
não chegou para a nossa geração, mas é o fu-
turo que chegará para os nossos filhos. Acho
que as coisas serão muito complicadas na Eu-
ropa e nos EUA, e as perspectivas por aqui se-
rão muito mais favoráveis.

No curto prazo, quanto pior ficar a crise,
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mais forte ficará o dólar, pois são os fluxos de
capitais que estão determinando o que está
acontecendo na economia mundial. Amorim é
da opinião que irá chegar um segundo mo-
rnento em que os investidores vão se pergun-
tar onde vão rentabilizar os seus investimen-
tos - e não será nos EUA, pois o país não irá
crescer e a taxa de juros está em 0,25% ao ano.
Se o investidor quiser taxa de juros mais altas,
terá de ir para outros lugares e acabará vindo
parar o Brasil, se quiser aproveitar o cresci-
mento, ou em outros emergentes. Nos dois ca-
sos, o dinheiro vai sair dos EUA e o dólar vai
cair. "Nos próximos anos eu vejo o dólar voltar
a cair fortemente, acho que ele vem abaixo da-
quele um real e cinqüenta e poucos centavos
que estava meses atrás. Pode ser que leve al-
guns meses, mas estejam preparados para o
movimento do dólar caindo muito", advertiu.

Um outro exemplo ilustrativo de Amorim
sobre a mudança do eixo da economia mun-
dial é que, se no início da década de 90, quando
os EUA tinham o predomínio, se alguém tives-
se colocado 100 reais na Bolsa americana, de-
pois de 10 anos ele teria 4ÜO reais. Qual era a
economia que cambaleava? Era o Japão. Lá, es-
tes mesmos 100 reais, depois de 10 anos, vale-
riam 80 reais. Nesta década, aqui aconteceu o
contrário. Se alguém tivesse colocado 100 reais
na Bolsa americana oito anos atrás, hoje teria
70 reais. "Isto vem de antes desta crise econô-
mica, isso que é importante entender. A crise
agravou esta perda de importância dos EUA e
da Europa, mas é um processo que vinha lá de
trás. Hoje, quem são os equivalentes ao que os
EUA foram na década passada? Os mercados
emergentes. Estes 100 reais colocados nas bol-
sas dos mercados emergentes há oito anos, ho-
je valeriam 250, mesmo depois de toda essa
queda que elas tiveram recentemente".

Desvalorização do dólar

Quanto subiram os preços dos imóveis du-
rante os últimos dez anos? Nos EUA a alta foi
de 60%, na Europa e outros países foi muito
mais. Na Irlanda foi de 174%, na Espanha foi
de 133% e na Suécia foi de 131%. Agora, os pre-
ços devem cair mais onde eles mais subiram
anteriormente. "O total de crédito imobiliário
nos EUA é de 79% do PIB. Na Suíça é de 132% -
a Suíça reduziu a taxa de juros para l % ao ano,
fazendo o maior corte da sua história, isso por-
que eles têm um problema imobiliário colos-
sal. Nos últimos anos vimos um boom imobi-
liário no Brasil. O total de crédito imobiliário
aqui é de 3% do PIB - apenas 3% d e crescimen-
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to da economia fez tudo isso que se viu de
construção. Isso dá a dimensão do tamanho da
bolha imobiliária, principalmente na Europa,
razão pela qual eu acho que essa recessão vai
levar anos para ser resolvida lá".

Amorim afirma que o dólar irá cair, mas se-
gundo ele não é contra o euro ou a libra ester-
lina. Comoos problemas das economias euro-
péias são mais graves e essas economias são
pouco flexíveis em comparação à americana, a
recessão lá será mais longa e mais profunda, o
euro e a libra vão cair contra o dólar, e o dólar,
por sua vez, vai cair frente a outras moedas -as
moedas asiáticas principalmente e as latinas.

O problema no mundo tem sido inflação e
onde existe mais inflação? Na China. Os chine-
ses, segundo Amorim, têm até exportado infla-
ção, quando começou a ter alta nos preços de

alimentos - eles precisavam de mais comida,
não tinha para todos, era chinês demais para co-
mida de menos, isso gerou um problema de in-
flação no mundo, mostrando que a China está
determinando as tendências econômicas e não
os EUA, onde a inflação é relativamente baixa.
No Brasil, a taxa de juros é alta, por isso a infla-
ção subiu menos do que em outros lugares. Para
Amorim, a tendência da taxa de juros brasileira
é vir para a média mundial, que é de4,5% ao ano
hoje - ele aposta que essa média irá subir, mas a
do Brasil com certeza vai cair. "Nos próximos
três a oito anos, vejo a taxa de juros cair entre 6%
e 8%. A conseqüência é que nos próximos 6 a 12
meses, tudo o que depender de crédito vai so-
frer, pois esta crise mundial secou o crédito, as
empresas estão tendo dificuldade em financiar
capital de giro, só que este é um processo tem-
porário. Os sobreviventes deste primeiro ano
de crise, e passados quatro ou cinco anos, quem
depender de crédito é quem mais irá crescer. A
mensagem é: não se endividem , não se alavan-
quem nos próximos trimestres, o custo do capi-
tal vai ficar alto, ficará muito difícil. Por outro
lado, depois, voltem os negócios para tudo o
que depender de crédito para venda, pois será o
que vai crescer mais. O que depender de renda
vai andar muito melhor nos próximos 6 a 12 me-
ses, masnos próximos quatro a cinco anos será o
contrário. Aproveitem as oportunidades que
estes próximos meses vão criar".

Na opinião de Amorim, as exportações brasi-
leiras continuarão a crescer, já que o mundo pre-
cisa do que o Brasil produz. Com esse aumento
das exportações e a entrada de dólares, a moeda
norte-americana já vinha se desvalorizando
frente ao real. "Há alguns meses, Warren Buffett
falou que o real ia valer mais do que o dólar. Ele
não ficou gagá, não está doido - eu não acho que
valerá mais do que o dólar, mas não é impossível,
É algo que se formos olhar daqui a quatro ou cin-
co anos, pode ser que aconteça. À medida que a
taxa de câmbio cai, os produtos importados vão
ficando mais baratos, a inflação vai caindo no
Brasil, a taxa de juros cai junto e o crédito entra
em expansão. O crédito no Brasil já vem em ex-
pansão, está em 39% - o crédito no Brasil nos úl-
timos quatro anos cresceu 11% do PIB e cresceu
nos países emergentes como um todo e muito
mais do que no Brasil. Na Ucrânia cresceu 40%,
no Cazaquistão, 38%, Nesses lugares até acho
que houve uma megabolha de crédito, mas no
caso brasileiro acho que não. Mas por que cres-
ceu em todo lugar? Porque a taxa mundial de ju-
ros estava baixa e vai crescer em todo lugar daqui
a um ou dois anos, mas por enquanto vai conti-
nuar baixa", concluiu Amorim.
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