
U
mapessoa
morreu e cer-
ca de cem fo-
ram detidas
durante con-

frontos entre policiais e
manifestantes contra a
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e o Banco
Mundial, que fazem sua
assembleia anual em Is-
tambul.

A TV Habertürk infor-
mou que o morto, identifi-
cado como Ishak Kavlo,
de 55 anos, teve ataque
cardíaco quando a polícia
lançou bombas de gás la-
crimogêneo contra os ma-
nifestantes.

Ainda segundo a TV
Habertürk, cerca de cem
pessoas foram detidas du-
rante os protestos. Mas a
emissora CNN-Türk redu-
ziu esse número para 78.
A polícia se recusou a di-
vulgar o número de pri-
sões.

Às 10 horas de ontem,
representantes de sindica-
tos e partidos de esquer-
da se reuniram em diver-
sos pontos do distrito de
Beyoglu, em Istambul. Ao
todo, cerca de mil pessoas
caminharam até a Praça
Taksim, no centro da cida-
de. Os manifestantes pre-
tendiam chegar ao local
onde acontecem as reu-
niões do FMI e do Bird.

Para impedi-los, a polí-
cia usou jatos d’água e
bombas de gás lacrimogê-
neo. Logo em seguida, se-
gundo imagens da TV tur-
ca, começaram os con-
frontos. Alguns partici-
pantes do protesto reagi-
ram à ação da polícia jo-
gando coquetéis molotov
e pedras contra lojas e
pontos de ônibus.

Os manifestantes eram
em sua maioria estudan-
tes. Eles foram rapida-
mente dispersos da área e
correram pelas ruas late-
rais, enquanto eram per-
seguidos pelos policiais.

Alguns manifestantes
montaram barricadas
com lixeiras e carrinhos
de supermercado, enquan-
to outros usavam faixas
de pano como estilingues
para jogar pedras nos poli-
ciais. Um grupo de 300
pessoas quebrou vidros
em quatro bancos e um
supermercado, enquanto
os pedestres se abriga-
vam em dois hospitais pró-
ximos.●
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Para o presidente mundial do HSBC, País precisa no entanto superar gargalos de infraestrutura

‘Brasilpodecrescer5%deformasustentável’

Emergentesdevemcontinuar
puxandoaeconomiaglobal

INTERNACIONAL

StephenGreen
Presidente do conselho
mundial doHSBC
“AChina e aÁsia emgeral são
umaextraordináriamáquina de
produção,mas não são tão ricos
emmatérias-primas”

StephenKing
Economista-chefe
doHSBC
“OBrasil é parte da história do
mundo emergente superando o
mundodesenvolvido”

Economistas e dirigentes que participam do encontro do FMI ressaltam o novo papel dos emergentes

Rolf Kuntz
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ISTAMBUL

Osemergentes foramospaíses
mais dinâmicos durante a cri-
se e terão de continuar puxan-
do a economiamundial na pró-
xima fase. Essa é a primeira
conclusão prática de todas as
projeçõeseavaliaçõesapresen-
tadas nos últimos oito dias pe-
loseconomistasedirigentesdo
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) e do Banco Mundial
(Bird).Amissãocaberáprinci-
palmente à China, com expan-
são estimada em 8,5% para es-
te ano e em 9% para 2010, mas
outras grandes economias, co-
mo Índia e Brasil, também de-
verãocontribuirparaareativa-
ção geral.
Simplesmente não haverá

escolha, se os cenários estive-
remcertos.Oconsumidorame-
ricano não voltará às compras
com o entusiasmo de antes, o
mercado imobiliário continua-
rá fraco nomundo rico e o cré-
dito ainda será escasso por al-
gum tempo, de acordo com as
previsões.OconsumonosEsta-
dos Unidos foi durante déca-
das umdos principaismotores
da atividade global. Esse mo-
tor deve rodar com menos po-
tência nos primeiros anos de-
pois da recessão.
O desemprego médio no

mundo rico deve passar de
8,2%, em 2009, para 9,3%, em
2010, segundooFMI.Em2007,
era apenas 5,4% e chegou a
5,8%noanopassado.Asestima-
tivas para os Estados Unidos
são de 9,3%, neste ano, e 10,1%,
no próximo. Para a zona do eu-
roosnúmerossão9,9%e 11,7%.
O desemprego geralmente

permanece elevado e, às vezes,
cresce, nas saídas de reces-
sões. As empresas conseguem
elevar a produção durante al-
gum tempo com amão de obra
já disponível e só voltam a con-
tratar quando o impulso do
crescimento parece mais fir-
me. Também isso contribuirá
para retardar a expansão do
consumo nas economias mais
desenvolvidas.
O comércio cresceu muito

mais velozmente do que a pro-
duçãodebenseserviçosduran-
teosprimeiros25ou30anosda
globalização.Mas,em2009,es-
se comércio deve encolher
11,9%, segundo o FMI, enquan-
to o produto global deve dimi-
nuir 1,1%.Nopróximoano, ovo-
lume do intercâmbio e bens e
serviçosdeverá aumentar ape-
nas 2,5%. E o crescimento da
produção em2010 está estima-
do em 3,1%.
Omercado internacional se-

rá um ambiente muito menos
hospitaleirodo que foi desde os
anos 80, e a competição será
muitomaisdura.Ademandain-
terna será um fator de cresci-
mentobemmais importantedo
que foi até o começo da reces-
são. O comércio Sul-Sul tam-
bém poderá contribuir para o
dinamismo das economias
emergentes e em desenvolvi-
mento, segundo o presidente
do Bird, Robert Zoellick.

APERTOMONETÁRIO
Mas o novo ajuste mundial só
funcionará razoavelmente se
houvermudanças importantes
naeconomiadealgunsgrandes
países, comoaChina e o Japão.

Nosdoispaísesseráprecisoau-
mentar o consumoediminuir o
peso do investimento e da ex-
portação como fatores de cres-
cimento.

Odesafio é particularmente
difícil no caso da China. A eco-

nomiachinesavenceuoprimei-
ro impacto da crise e cresceu
no primeiro semestre em rit-
mo equivalente a 7,1% ao ano.
Essa reação foi movida basica-
mente pelo mercado interno.
Houvegrandeexpansãodogas-
to público, principalmente em
obrasdeinfraestrutura,eocré-
dito ao setor privado aumen-
tou 24%.

Mas será preciso apertar a
política monetária, num mo-
mentonãomuitodistante.Oes-
tímulo ao consumo poderá di-
minuir e, além disso, há muita
capacidade ociosa, e a moeda
continua subvalorizada. Todos
esses fatores apontam para
uma saída via exportações.

O governo chinês concor-
dou, aparentemente, com a

ideiadesebuscarumnovoequi-
líbrionaeconomiamundial.Es-
se foi um dos temas importan-
tesdaconferênciadecúpulado
G-20,emPittsburgh,etambém
dos pronunciamentos na as-
sembleiadoFMIedoBird.Mas
essenovoequilíbriodependerá
deumaChinamenosempenha-
daemexportar emaisdisposta
a importar para atender a um
consumo crescente. Falta sa-
ber se a partida será jogada se-
gundo esse esquema e há ra-
zões de sobra para dúvidas.

A China poderá acabar jo-
gandoseujogo,semgrandemu-
dança de estratégia. Os ameri-
canos tentarão exportar mais,
para compensar omenor dina-
mismodomercadointerno.Tu-
do isso complicará a situação

de outros emergentes, como o
Brasil, especialmente se cres-
cer o fluxo de capitais para es-
sespaíses.Issoresultaráemva-
lorização cambial e em maior
dificuldade para competir in-
ternacionalmente.

A hipótese de mais capitais
paraaseconomiasmaissólidas
da América Latina foi mencio-
nada pelo diretor do Departa-
mento do Hemisfério Ociden-
taldoFMI,NicolásEyzaguirre.
Seráummovimentonormal,ar-
gumentou, se as perspectivas
de retorno financeiro nesses
países forem melhores que as
do mundo rico. Nesse caso,
uma elevação de juros nesses
países será desaconselhável,
masbomajuste fiscal pós-crise
será indispensável. ●
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Superados os gargalos de in-
fraestrutura, o Brasil poderá
“tranquilamente crescer 5% ao
ano de forma sustentável”, dis-
seontemStephenGreen,presi-
dente do conselho mundial do
HSBC. “AChinaeaÁsia emge-
ral são umaextraordináriamá-
quinadeprodução,masnãosão
tão ricos emmatérias-primas”,
disseGreenontem,ementrevis-
ta para lançar o Índice deMer-
cados Emergentes (EMI), que

mede o ritmo da economia nos
países emergentes. “O Brasil é
um dos maiores exportadores
desojaeagronegócio,éautossu-
ficiente emenergia e descobriu
novas reservas de petróleo.”
OHSBC projeta que o Brasil

vá crescer 1,4% neste ano, en-
quanto o mundo vai encolher
2,3%. Em 2010, a previsão é de
crescimentode5,3%paraoBra-
sil, ante alta de 1,8% no mundo
desenvolvidoecrescimentoglo-
bal de 2,8%. “Isso mostra que o
Brasil é parte da história do
mundoemergente superandoo
mundo desenvolvido”, disse

StephenKing,economista-che-
fe doHSBC.
Segundooíndicedeemergen-

tes do HSBC, os países em de-
senvolvimento lideram a reto-
mada,enquantoosEstadosUni-
dos ficam para trás. O índice,
que será publicado trimestral-
mente,passoude50,7para55,3
entre o segundoe o terceiro tri-
mestres, indicando o aumento
trimestralmais forte da produ-
çãodosfabricantesedosprove-
doresdeserviçosnosmercados
emergentes. O nívelmais baixo
foi de 43,8, no último trimestre
de 2008. Qualquer leitura abai-

xo de 50 indica contração da
produção, e um número acima
de 50mostra expansão.
O centro de gravidade mun-

dial está passando do Ocidente
para o Oriente, do norte para o
sul, e do consumo para investi-
mentos. “Os Estados Unidos
sempreforamlíderesnaecono-
mia mundial, e agora estão fi-
cando para trás, ultrapassados
pelos emergentes”, disse
StuartGulliver,diretordeMer-
cadosGlobais doHSBC.
Os mercados emergentes

não sãomais a fábrica do mun-
do–aChinajáultrapassouaAle-

manhacomomaior exportador
eestáprestesaultrapassá-laco-
mosegundomaior importador,
disse Gulliver. E a recuperação
nos emergentes não é baseada
em exportações, mas sim no
mercado doméstico. E se apoia
mais em investimento do que
em consumo – a China, por
exemplo, saiu da crise com in-
vestimentos emsua infraestru-
tura e em bens de capital. Já a
reaçãonosEstadosUnidosépu-
xada pelo consumo.
Greennotouqueospaíses te-

rãoprazosmuitodiferentespa-
ra implementar suas estraté-
gias de saída, como são chama-
das as reduções graduais nos
programasdeestímulomonetá-
rio e fiscal que foram adotados
paracombateracrise.“Austrá-
lia e Israel já elevaram juros,
porexemplo;cadapaísestáava-
liando suas condições.” ●

CAMPODETBATALHA–Ruaspróximasaoencontrosão tomadaspormanifestantesque respondemàpolícia compedrasecoquetéismolotov
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Consumidor dos
EUA não voltará às
compras com o
mesmo entusiasmo

OSMAN ORSAL/REUTERS
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