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L
á fora, o difamado
Nouriel Roubini, que
previu antes de todos
abolha imobiliáriaea
crise mundial, aler-

tou na quinta-feira que há risco
de ela voltar se a exuberância
domercadodeaçõescontinuar.
No Brasil, o ministro Guido
Mantegaafirmaqueháexcesso
de otimismo no mercado finan-
ceiro, com previsão de cresci-
mento acima de 5% no próximo
ano. Isso às vezes preocupa, diz
ele. E já está preocupando o go-
verno, que tenta agora evitar
que não passe disso.

Se Roubini, antes da crise,
foi apelidado de dr. Catástrofe
(elebrinca ediz quehojeo reco-
nhecem como dr. Realidade),
Mantega poderia ter sido cha-
madodedr.Bonança.Agora,os
dois de certa forma se encon-
tram, alertando para a euforia
excessiva do mercado. Roubini
temepelavoltadabolha.Mante-
ga, por um crescimento acima
de 5%, com o reaquecimento
econômico.

Parece que o ministro – que
tem feito, com sua equipe, um

belo trabalho para enfrentar,
com êxito, a recessão – é leitor
dos editoriais e do caderno de
EconomiadoEstado.Sóquena-
da fizemos além de chamar a
atenção do governo para a en-
trevistadeAffonsoCelsoPasto-
re.Paraele,crescermaisde5%,
7% como preveem alguns, é um
risco. Inflação, desvalorização
crescente do dólar, queda das
exportações, aumento das im-
portações, inundação de inves-
timentos financeiros ou dire-
tos, forte compra de dólares do
BC,comaltadadívidapública...

E vamos ficar só nisso por-
que assustar demais também
não ajuda. Afinal, ainda não é o
caso. Estamos apenas exagera-
damente bem...

MANTEGA E ROUBINI
Mas o que dizem o ministro da
Fazenda e Roubini? Para o pro-
fessordeEconomiadaUniversi-
dade de Nova York, “monta-
nhas de dólares” entraram no
mercadoevoltouperigosamen-
te o apetite para investimentos
de risco. Todo mundo voltou a
ganhar.Háespumademais, on-
da demais, diz ele. “Neste ano,
(janeiro-agosto), o índice Dow
Jones valorizou-se 45%. Evita-
mos oArmagedon (...),mas isso
ocorreu muito rapidamente e
muitocedo,divergindodos fun-
damentos econômicos.”

Para ele, a recuperação eco-

nômica será fraca, o desempre-
go deve continuar aumentando
nos primeiros meses de 2010,
contrastando perigosamente
com a exuberância do mercado
financeiro. São condições
ideais para uma nova bolha. Já
vimos isso antes,dá a entender.

JUROS? NÃO, REFORMAS
Um aperto na política monetá-
ria seria o remédio clássico
mais indicado. “Mas não é hora
de elevar a taxa de juros (neste
momento), tendoemvistaafra-
queza da economia dos EUA
(da zona do euro e do Japão). É
preciso outro instrumento pa-
ra prevenir uma nova bolha de
ativos: regulamentação.”

Para ele, não se pode confiar
que a economia mundial conti-
nuenoritmoatual;elasaidacri-
se fragilizada e o crédito às em-
presas e ao consumidor ainda
não voltou. E, mesmo que volte
nospróximosmeses,oconsumi-
dor continuará cauteloso, teme
peloempregoeestásobrecarre-

gado pelo endividamento dos
anos de bonança, de mais de
100% de sua renda.

E NO BRASIL?
Os sinais que se veemlá fora re-
fletemumpoucooqueestáocor-
rendoaqui.Roubininãosabeou
nãodisse,masabolsavalorizou-
se 69,8% até quinta-feira, como
mostraram a primeira página e
a capado caderno de Economia
do Estado. O dólar afunda
25,52%,sob oaluviãode investi-
mentos de fora. Foram até ago-
ra US$ 8,2 bilhões pela balança
comercial,US$16bilhõesemin-
vestimento direto e nada me-
nos que US$ 17 bilhões em
ações (daí, em parte, a explosão
da bolsa) e compra de renda fi-
xa, aproveitando o diferencial
entre a taxa dos juros no Brasil
e no mercado internacional.

A economia mundial vacila,
masanossaestásólida. “Opovo
está louco para fazer investi-
mento no Brasil”, afirma, entre
alegre e preocupado, Guido

Mantega. No terceiro trimes-
tre,eleprevêaltadoPIBde2%a
2,2%. Podemos terminar o ano
em 1%, afastando de vez o fan-
tasmadarecessão.E,destavez,
ele não exagera. A onda bateu
aqui e voltou para onde nasceu:
EUAeEuropa.Alémdisso,ode-
semprego no Brasil se estabili-
zou em 8,1% com tendência de
queda,enaquelespaísesnãopa-
ra de crescer: está em 9,6% e
deve fechar oano com 10%e em
alta. É um contraste perigoso
comaeuforiadomercadofinan-
ceiro, o que preocupa Roubini.

PIB NÃO PASSA DE 5%
O ministro da Fazenda afirmou
que a economia brasileira está
“preparada” para crescer até
5%, no próximo ano, sem criar
pressões inflacionárias. Mas,
como diria o saudoso Garrin-
cha, quando ouviu a estratégia
da seleção brasileira contra os
russos, na Copa do Mundo de
1958: já combinaram isso com
eles? Nesse caso, são os investi-

dores estrangeiros que conti-
nuaminundandooBrasildedó-
lares incômodos.

DE NOVO, O DILEMA DE LULA
Tem mais. Quem pode assegu-
rar que a economia não vai des-
lancharaindamais neste fimde
ano, impulsionada pelo aumen-
to de liquidez (há limites fiscais
para a compra de dólares) e pe-
la forte expansão do consumo?
Parece evidente que, mesmo
suspendendo ou reduzindo os
incentivosfiscais,oaumentosa-
lutar e salvador da renda das
famílias continuará puxando a
demanda interna, se a inflação
continuar controlada.

Será que Brasília já pensou
nisso?Nessecenário,ogoverno
terá de fazer um enorme esfor-
ço para cumprir a promessa de
não deixar a economia crescer
maisde5%echegara7%.Esfor-
çoquesetransformaemsacrifí-
cio atroz num ano eleitoral. ●
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Mantegaadmiteosriscosdecrescermaisde5%

Exportação de manga do Vale do São Francisco,
considerada artigo de luxo no Japão, caiu 40%

Investidorabre
franqueadade
caféexpresso
aUS$7nopaís

APERTO–Ojaponêsabremãode luxos, comoamangabrasileira

Paula Pacheco

O anúncio do fechamento das
trêslojasdagrifeitalianaVersa-
ceemTóquio,nasemanapassa-
da,teriatudoparaagitaromun-
dinho da moda e dos negócios.
Mas a notícia não chegou a sur-
preender. Não é de hoje que
uma das maiores economias do
mundo anda de lado. Até o mês
passado, o país acumulava me-
sesde recessão. Mas, apesar de
parecer engatinhar em direção
darecuperação,deixouumatri-
lha de problemas.

Acrisedogiganteasiático le-
vou à mudança de hábito na po-
pulação, respingou nos países
com quem o Japão tem rela-
ções comerciais e, quem diria,
chegou ao Vale do São Francis-
co, no Agreste nordestino. As
exportações, em toneladas, na
comparação entre janeiro a se-
tembro de 2008 e 2009, caíram
quase 40%.

Foram quase duas décadas
até o Brasil conseguir autoriza-
çãodogovernojaponêsparaex-
portar mangas. No fim de 2004
oacordo foi fechado e os produ-
tores investiram em melhorias
nos pomares para aproveitar
ummercadocomdisposiçãopa-
ra pagar caro.

O problema é que os japone-
ses não abandonaram apenas
as bolsas da Louis Vuitton e os
modelos da Versace para ficar
com as marcas mais baratas. A
cautela chegou aos supermer-
cados. Frutas exóticas, como o
melão, vendido em Tóquio por
até R$ 180, viraram artigo de
luxo. A manga brasileira, co-
mercializada por valores que
variam de 2,5 mil ienes a 5 mil
ienes (quase R$ 100), de acordo
com a época do ano, também
saiu do cardápio.

Diretor da Agrobras, maior
exportadora de mangas para o
Japão, Silvio Medeiros não dis-
farça a preocupação. Segundo
ele, a situação se agravou nas
últimas três semanas. Os pedi-
dos caíram mais de 50%. Nos
bonstemposoprodutorembar-
cava em média 5 mil caixas da
fruta por semana. Agora são de
1,5mila2milcaixas.“Éomerca-

do que paga melhor pela nossa
fruta no mundo”, diz.

Depoisdesercolhida,afruta
é mergulhada em água a uma
temperaturade46ºC, depois fi-
ca em repouso por 24 horas em
cera de carnaúba para ganhar
brilho. O controle é muito rigo-
roso. Há um fiscal japonês que
monitora todo o processo até,
finalmente,asfrutasseremem-
barcadas de avião.

A esperança de Medeiros é
que a proximidade do fim do
ano reaqueça os negócios para
os exportadores brasileiros.
“Com o clima frio, só existe fru-
tanohemisférionorte”, afirma.

Outra exportadora é a Nova
Fronteira.Aquedanospedidos
atéagora, segundoodiretorco-
mercial Frederico Cabral da
Costa, é de 15%. “O motivo é a
crise. A manga é um produto
especial, muito exótico. O japo-
nêsdeixoudeadquirirbensque
não sejam do dia a dia. A sorte é
que o volume para lá é pequeno
em relação a outros mercados,
como o dos Estados Unidos e o
europeu”, detalha o empresá-
rio.

O OUTRO LADO DA CRISE
Quempodepegarcaronanano-
va fase doconsumo japonês são

algunsestilistasbrasileiros,co-
mo Alexandre Herchcovitch e
OscarMetsavaht, donoda Osk-
len, ambos com lojas na capital
do país. Com preços mais bai-
xos do que os ícones da moda
mundial, eles têm a chance de
seapresentarcomoalternativa
ao período de vacas nem tão
gordas assim.

Herchcovitch tem uma loja
em Tóquio desde 2007, aberta
pela empresa HP France por
meio do sistema de franquia.
Recentemente ele mudou de
ponto para uma rua com mais
movimento. O estilista está oti-
mista: “Lá há os que ligam para
grandes marcas e os que ligam
para as pequenas, mas o mais
importante é que não tem pre-
conceito em comprar esta ou
aquela marca, usam de tudo.
Agora o consumo deverá ser
mais consciente”.

Quemjáganhacomamudan-
çadehábitosãoasredesdedes-
conto, comoo Walmart.Depois
de sete anos operando no ver-
melho, o grupo americano viu
as vendas aumentarem mês a
mês desde novembro passado.

Segundo Alexandre Ueha-
ra, doutor em política externa
japonesaecoordenadordocur-
so de relações internacionais
da Faculdades Integradas Rio
Branco, o perfil do consumo de
alta renda no Japão, ao contrá-
rio de países como Brasil, não
tem a ver com sinal de status.

“A lógica é tentar se tornar
parecido com os outros, de fa-
zerpartedeummundointerna-
cional,maismoderno.Mascom
a insegurança no mercado de
trabalho, o fim dos bônus nas
empresas, isso tudo começou a
ser revisto e os costumes têm
se adaptado”, diz Uehara.

Segundo o Departamento de
Assuntos Econômicos da Em-
baixada do Japão no Brasil, as
commodities metálicas lide-
ramcomfolgaapautadeexpor-
tação brasileira. Os embarques
de frango sofreram uma forte
queda, enquanto o etanol, al-
guns itensagrícolas, comoosu-
co de laranja e o café em grão,
tiveram um acréscimo depois
da crise. ●
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APOSTA–OCafédoCentroacabadeabrir a terceira lojaemTóquio

Enquanto a economia japonesa
luta para sair do lodo e voltar a
brilhar, tem empresário que
prefereapostaremnovosinves-
timentos justamente em época
de baixa. É nesse clima que um
investidor japonês acaba de
abrir a primeira unidade fran-
queada do Café do Centro.

Os donos da marca, que co-
meçoucomo umaempresapro-
dutora e beneficiadora de café,
fundadahá93anosemAdaman-
tina(SP),começaramaestudar
omercadojaponêsem2000.De
lápara cá,abriram duas cafete-
rias,ambasemTóquio.Ainten-
ção era ganhar experiência no
país onde mais cresce o consu-
mode café no mundo para, com
o tempo, começar a negociar a
abertura de franquias.

Mas a crise mudou o cenário
eos investimentosnopaís.Adi-
reção da empresa, conta Rafael
Branco Perez, um dos sócios,
decidiuretardaraaberturadas
primeiras franquias. Afinal de
contas,nem parao japonêsé fá-
cil pagar US$ 7 por um expres-
so bem tirado. Sai bem mais em
conta se manter na tradição do
chá e pagar de US$ 1 a US$ 2
pela caneca.

“Mas as perspectivas come-
çaram a mudar e o japonês,
preocupado em fazer tudo em
uma base muito sólida, volta a
pensar em investir”, conta Pe-
rez. Um dos pontos a favor dos
planos de expansão da rede no
Japão, segundo o empresário,
é o fato de o país ter se tornado
em menos de duas décadas o
terceiro maior consumidor de
café do mundo. “Pode ser que o
japonês continue com o passar
do tempo a se privar de coisas
muitocaras,masnãodepeque-
nos prazeres, como um café”,
analisa.

Além dos cafés especiais,
comgrãosdefazendascertifica-
das,oCafédoCentro temalmo-
ço e jantar e funciona como bar
ànoite.Nadadesushiesashimi.
No cardápio, tem arroz, feijão e
pão de queijo. O tíquete médio
variadeUS$15aUS$20,segun-
doPerez.Oempresárionãomu-
dou o mix de produtos nem o
preço do cardápio por causa da
crise e afirma que o faturamen-
to tem crescido a uma taxa mé-
dia anual de 10%.

Perez negocia outras duas
franquias no país e prevê abri-
las ainda neste ano. “Ponto co-
mercial é um negócio tão caro
noJapãoqueem60diasse faza
reforma, a empresa começa a
funcionar e a faturar para pa-
garo investimento oquanto an-
tes”, explica. ● P. P.

40% foi a queda
nas exportações demanga
de janeiro até setembro

R$ 100 é quanto
chega a valer a fruta brasileira

5mil caixas
eramexportadas pela Agrobras
por semana. Agora são 1,5mil

A loja emTóquio de
Herchcovitch acaba de
mudar para uma rua
maismovimentada
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