
O Brasil

descolou
Aversão carioca do Fórum Econômico Mundial revela que,

pela primeira vez, o País é visto de maneira diferenciada entre todos
os emergentes - em especial na América Latina
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mundial, como chegaram a profetizar alguns analistas no começo do
.ano passado. Sete meses depois do agravamento da crise, com a que-

bra do banco americano Lehman Brothers, já se fala em recessão também na
região como um todo, a exemplo do que acontece na América do Norte, na
Europa e no Japão. A boa notícia é que o Brasil praticamente descolou da
América Latina. Não que irá escapar ileso do terremoto financeiro que abalou
o mundo e também reverberou do México à Argentina - o mercado financeiro
prevê queda de 1% do PIB brasileiro em 2009, lembra o ex-presidente do
Banco Central Armínio Fraga. Mas o fato é que o Brasil, pela primeira vez
num momento de dificuldades como esse, é visto lá fora de maneira separada
dos demais vizinhos latino-americanos. Sua capital não é mais Buenos Aires,
tampouco Bogotá, como sugeriu certa vez o presidente Ronald Reagan, em
visita ao País. "A crise despasteurizou a América Latina", comemora Luiz
Fernando Furlan, presidente da Sadia e ex-ministro do Desenvolvimento.

Furlan e Fraga estavam entre os cerca de 500 empresários, executivos,

CONSELHO DE LULA:

o presidente sugeriu a
estatização de bancos em
dificuldades e condenou
preconceitos ideológicos

políticos e líderes sociais e religiosos
de 30 países que foram ao Fórum
Econômico Mundial na América
Latina 2009, realizado no Rio de
Janeiro, na quarta e quinta-feira da
semana passada. Dentre os partici-
pantes, os presidentes Lula e Álvaro
Uribe, da Colômbia, e seus antecesso-
res, Fernando Henrique Cardoso e
César Gavíria. A versão carioca do
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evento de Davos, na Suíça, acentuou
a diferença entre o Brasil e países
que, no passado, eram vistos como
farinha do mesmo saco.

Em crises anteriores, quando
afundaram o México e a Argentina,
por exemplo, os empréstimos estran-
geiros para as empresas brasileiras
diminuíram e o dinheiro ficou mais
caro. No final, as vítimas do contágio
regional corriam para pedir ajuda ao
Fundo Monetário Internacional.
Hoje, a situação é outra. "Desta vez,
estamos emprestando dinheiro para
o FMI", frisou Ricardo Villela Marino,
principal executivo do Itaú Unibanco
para a América Latina (leia entrevis-
ta exclusiva à página 32). Com
dinheiro em caixa, o Brasil deve
emprestar US$ 4,5 bilhões para o
FMI engrossar as linhas de crédito
de emergência para os países pobres
e em desenvolvimento. Dez anos
atrás, era o FMI quem socorria o
País com mais de US$ 40 bilhões. De
parte do problema, o Brasil virou
parte da solução.

Lula prometeu que o Brasil
irá ajudar o FMI, com cerca
de US$ 4,5 bilhões
que sairão das reservas
internacionais

Essa distinção é importante tanto
para a travessia da crise quanto para
o momento de saída, quando o dinhei-
ro voltar a circular normalmente pelo
mundo e o crédito estrangeiro finan-
ciar os investimentos das empresas.
As companhias brasileiras levarão
vantagem em relação às do México e
da Argentina, que novamente passam
por sérias dificuldades. Também
serão favorecidas em relação às da
Venezuela de Hugo Chávez e da
Bolívia de Evo Morales, que defen-
dem o socialismo e despertam des-
confiança junto aos investidores. "Há
um cheiro de populisrno no ar na
América Latina. O Brasil e o Chile
vão se sair bem da crise, mas muitos
países não vão", disse Fraga,

Lentamente, o dinheiro já come-
çou a chegar por aqui. Friboi, Oi e
Odebrecht estão finalizando a capta-
ção de recursos externos e devem
reforçar seu caixa em US$ 1,3 bilhão.
Mas o melhor, claro, ainda está por
vir. O presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, disse à
DINHEIRO que ouviu de muitos parti-
cipantes do Fórum que o Brasil será
o destino dos seus investimentos
assim que baixar a poeira da tem-
pestade financeira originada nos
Estados Unidos. A inflação sob con-
trole, o forte mercado interno e a
diversificação econômica fazem do
País um destino mais seguro para os
investidores na região. "O Brasil será
certamente uma das destinações mais
importantes de investimentos do
mundo na saída da crise", afirmou.

Em sua palestra, na terça-feira,
Meirelles apresentou dados da recu-
peração em alguns setores, como
automóveis e varejo, e informou
sobre a recuperação do mercado de
trabalho em fevereiro (79 mil empre-
gos criados) e março (35 mil). É
menor do que a média do ano ante-

rior, mas aponta uma direção positi-
va, comentou. Para Furlan, é impres-
sionante que em tão pouco tempo já
haja recuperação, de empregos. "Nos
Estados Unidos, perdem-se 600 mil
postos de trabalho por mês. Aqui, já
estamos criando novas vagas", com-
parou. Somente no segundo semestre
será possível fazer uma avaliação
mais precisa de todos os setores eco-
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PROTAGONISMO:
entre o
organizador
Klaus Schwab
e o presidente
colombiano
Álvaro Uribe,
Lula foi a
grande estrela
do encontro,
que reuniu um
time de peso de
empresários e
políticos. No
tempo livre,
alguns dos
palestrantes,
como Uribe,
correram

nômicos, mas já esta claro que o País
vai crescer mais do que a média
mundial este ano e sairá mais rápido
da crise, afirmou Meirelles. "Estamos
mais preparados e vamos sair mais
fortes", assegurou. Empresários e
banqueiros presentes endossaram
essa visão. O presidente da Lloyd's
of London, Lorde Levene, que no
ano passado escolheu o Rio de

Janeiro para abrir o escritório local
da seguradora britânica, contou ao
governador carioca, Sérgio Cabral,
que os negócios locais cresceram 79%
em um ano. Levene lembrou que
chegou ao Fórum num avião fabrica-
do no Brasil, "Há 15 anos, não pensa-
ria que isso seria possível", comen-
tou. À América Latina, liderada pelo
Brasil, está atraindo a atenção dos

investidores como nunca ocorreu em
crises anteriores. "Ninguém está
vindo para cá por causa do sol, mas
porque é uma das regiões de cresci-
mento", ressaltou o britânico.
Curiosamente, desta vez é a
Inglaterra que estaria negociando o
saque de recursos do FMI, segundo
rumores que circularam na imprensa
americana na semana passada.

O presidente Lula, estrela maior
do Fórum Econômico Mundial no
Rio, foi recebido como um "verdadei-
ro estadista global" pelo presidente
do Fórum, Klaus Schwab. E não per-
deu a oportunidade para defender
uma nova ordem econômica mundial,
que combine globalização com ética,
distribuição de renda e crescimento
econômico. Lula defendeu ainda a
estatização dos bancos em dificulda-
des e condenou eventuais prejuízos
ideológicos. Internamente, o presi-
dente autorizou o ministro Guido
Mantega a retirar a Petrobras do cál-
culo da meta de superávit, que foi
reduzida de 3,8% do PIB para 2,5%

Grandes empresas voltaram
ao mercado e captaram

US$ 1,3 bilhão
sinalizando o retorno do
crédito externo ao Pais

este ano. A medida, confirmada na
terça-feira por Mantega, liberou
recursos para investimentos da
ordem de R$ 40 bilhões.

Obviamente, nem tudo são flores e
o País terá de investir muito na infra-
estrutura para aumentar sua competi-
tividade e atrair mais investimentos
diretos. No ranking de competitivida-
de do Fórum, elaborado com a Fun-
dação Dom Cabral e divulgado no Rio
na quarta-feira, o Brasil ocupa a 64a

posição entre 134 países, oito postos
abaixo de um ano atrás. "Se o Brasil
melhorar a competitividade institucio-
nal e a infraestrutura, poderá se colo-
car entre os 40 países mais competiti-
vos do mundo", prevê Carlos Arruda,
diretor da Fundação Dom Cabral.
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