
Paísdeve crescer
8%esteano ede
9%a 10%em2010

Análise

O
BancoCentralman-
teve a taxa básica
de juros em 8,75%.
Está satisfeito com
a inflação que, para

ele,é“benigna”.Háaindaociosi-
dade na indústria, mesmo por-
queela exporta25%doquepro-
duz enão vemexportandomui-
to. Apesar do aumento da de-
manda interna, os níveis de in-
flação há alguns meses perma-
necem estáveis, até com tími-
dos sinais de recuo, graças aos
preçosagrícolas.Háexcessode
oferta que atende plenamente
um consumo crescente. Tudo
indica que esse cenário “benig-
no” não deverá se alterar nos
próximosmeses.Haveráumau-
mento do consumo nas festas
defimdeano,masseráabsorvi-
doempartepelosestoquesepe-
lo período de baixa compra nas
férias de janeiro e fevereiro.

NÃO ‘HABEMUS’ INFLAÇÃO
Portanto, a nuvenzinha branca
saiupelotelhadodoBCemBra-
sília: não temos ainda o Papa,

(juro)masnão“habemus”infla-
ção... Mesmo assim, cauteloso,
não reduziu novamente aSelic.
A economia continua aquecida
e,apesardoIOFde2%,osrecur-
sosexternoscontinuamentran-
do. A bolsa, aquela que teorica-
mente seria atingida, acumula
emoutubro omaior afluxo des-
de 1947, nada menos que US$
87 bilhões. Foi antes do impos-
to, sim, nos dois primeiros dias
os investidores externos tira-
ram US$ 1,6 bilhão, mas o di-
nheiro está voltando quase que
no mesmo ritmo em que saiu.
Só neste ano o estoque líquido
de investimentoexternonabol-
sa é deUS$ 21,7 bilhões.

ONDE IRIAMGANHAR TANTO?
Crise? Ora, que crise? O Natal
chegou antes. Por quê? Ora,
ora,ondeelesiriamtervaloriza-
çãode140%emdólaresemape-
nas10meses?Ondeganhartan-
to,tãorapidamente,emtãopou-
co tempo e de forma tão fácil?
Alémdisso,parecequeogover-
no deixou brechas para que es-
ses investimentos entrem sem
pagaroimposto,queomercado
logo, logo descobriu, lógico.

O JURO ALTO QUE É BAIXO
Temmais.Os jurosnoBrasiles-
tãomuito acimadamaioria dos
países, o que torna atraente in-

vestir no mercado financeiro,
com imposto ou sem imposto,
seja qual for o câmbio. Vamos
fazer algumas comparações. O
juro básico no País é de 8,75%
ao ano. Nos EUA, está em
0,18%; na Eurozona, 0,74%. A
exceção é a Espanha, com
10,6%. A Austrália aumentou
para3,8%.NaChina,0,39%.Es-
tamos ainda acima da Rússia,
emcrise,8%.Ah!Sóporcuriosi-
dade intelectual, perdemos pa-
ra aArgentina: 13,3%.

A ‘VANTAGEM’ DO JURO ALTO
Essa diferença entre as taxas
de juros representa a grande
“vantagem” a nosso favor. Re-
gistro entre aspasporquenão é
vantagemvangloriar-sedepra-
ticarjurosaltos,maséumavan-
tagem (sem aspas) porque po-
demos ainda reduzi-lo, estimu-
lar a economia sem afastar in-
vestimentos.

Outra “heresia” da coluna: o

jurodemais de 20% já fez omal
que poderia ter feito no passa-
do, conter o crescimento, e o
bemde impedir a volta da infla-
ção. E hoje, temos uma ampla
margemmanobra. O Brasil po-
de ainda contar com esse pre-
cioso instrumento da política
monetária. Os outros, não. Te-
rão de se ater à política fiscal
para crescer com a inevitável
explosão do endividamento e
dodéficit e todas as suas conse-
quências das quais estamos li-
vres. É verdade que o imposto
de2%defatoreduzorendimen-
to do juro. O investidor ganha
menos. Mas esse “menos” ain-
da émuito.

Seiqueas taxasmedidasnas
aplicações financeiras no mer-
cadointernacionalsãomaisele-
vadas, mas o diferencial conti-
nua. Ainda será um bom nego-
cio por algum tempo. Em ou-
tras palavras, o real, a moeda
quemais se valoriza nomundo,

virou uma commodity valiosa.
É bom negócio investir nele,
apesar de tudo que o governo
tem feito para conter sua alta.

E O JURO VAI BAIXAR?
Sim, mas só se a economia pa-
rar de crescer no ritmo atual
que aponta para mais de 5%, o
que pressionaria a demanda e
os preços. É difícil prever se is-
so ocorrerá ainda neste ano ou
nopróximo.Vaidependerdapo-
lítica de incentivos fiscais. Essa
é a avaliação do diretor do De-
partamentodoHemisférioOci-
dental do FMI, Nicolás Eyza-
guirre, em entrevista ao Esta-
do. Os 2%do IOFemaplicações
embolsa“nãovãoadiantarqua-
se nada se o governo mantiver
estímulos fiscais e taxas de ju-
ros altas”.

Saída? Para o FMI, substi-
tuirapolíticafiscalpelamonetá-
ria. Estimular mais a demanda
via redução de juros.Mais con-

sumocommenos jurosemenos
incentivo fiscal.OBrasil éoúni-
copaísquehoje pode fazer isso.

BOLSA SABOREOU O IOF
Quanto aos 2%, é preciso algo
maisdoqueo IOFparacontera
invasão dos investimentos. A
bolsa está rindo deles e os seus
investidores saborearamos 2%
na sobremesa e esperam mais.
Hálimites,porém.Vaiserpreci-
so cortar muito os juros para
tornaro realmenosatraente.A
média mundial não passa de
0,75%.Odesafioéseo jurobási-
co cair muito, só uma hipótese,
para6%, oconsumoaumenta, a
economiacrescemais de5%ea
inflação também...

Eis a questão.
Mas,denovo,nãoénadaque

possatirarnossosononestedo-
mingooumudaros planospara
oNatal. ●

*E mail: at@attglobal.net

Alberto
Tamer*

SóoBrasil temarmasparacrescermaisesteano
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AChinaserá,
em15meses,a
segundamaior
potênciaglobal

●●● A China deverá crescer no
mínimo 8% em 2009 e entre
9% e 10% no próximo ano. Mer-
gulhado na mais grave recessão
desde o pós-guerra, o Japão
deverá encolher entre 3% e 5%
neste ano, ainda que seu Produ-
to Interno Bruto (PIB) aumente
quando calculado em dólar, em
razão da valorização do iene.
Nos três primeiros trimestres
do ano, a economia chinesa
cresceu 7,7%, impulsionada pe-
lo pacote de estímulo de US$
584 bilhões anunciado pelo go-
verno há quase um ano.

Os investimentos – a maioria
públicos – responderam por
95% do crescimento do país no
ano e levaram a uma explosão
de obras de infraestrutura, com
a construção de ferrovias, me-
trôs, estradas, portos e aeropor-
tos. A origem desses recursos
são empréstimos dos gigantes-
cos bancos estatais, que deram
créditos de US$ 1,28 trilhão de
janeiro a setembro de 2009. No
ano, o volume de financiamen-
tos deve chegar a US$ 1,5 tri-
lhão, o dobro de 2008.

O grande debate entre econo-
mistas é se a economia chinesa
será capaz de continuar a cres-
cer no mesmo ritmo quando a
torneira do estímulo for fecha-
da, no fim de 2010. O governo
tenta aumentar o consumo do-
méstico, para reduzir a depen-
dência do país em relação a in-
vestimentos e exportações. Mas
esse é um processo lento, que
não deverá ter grande impacto
no curto prazo. ● C.T.

FMI prevê que o país vai superar
o Japão cinco anos antes do previsto

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE
PEQUIM

Emalgummomentodospróxi-
mos 15 meses, a China deverá
ultrapassaroJapãoese tornar
a segunda maior economia do
mundo, no mais extraordiná-
rio processo de ascensão de
umpaís nahistória dahumani-
dade.Aultrapassagemocorre-
rápelomenoscinco anos antes
do que se previa anteriormen-
te e será aceleradapelo impac-
to da crise financeira que aba-
lou omundo a partir de setem-
bro de 2008.

As previsões do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI)
para o próximo ano colocam a
Chinanosegundolugardoran-
king de países por Produto In-
terno Bruto (PIB), com US$
5,263 trilhões, acima dos US$
5,187 trilhões do Japão.

Para alguns economistas, a
troca de lugares só não ocor-
reu ainda em razão da persis-
tente valorização do iene japo-
nês, que infla o tamanho do
PIB do país quando ele é con-
vertidoparaodólar.NaChina,
o yuan está no mesmo nível
desde meados de 2008, o que
limita o valor em dólar da eco-
nomia.

A ascensão daChina foime-
teórica e levou a uma total
transformação da ordem eco-
nômica existente na década
passada, quando Estados Uni-
dos,EuropaeJapão tinham in-
questionável ascendência na
arena global. Também forçou
a discussão sobre o redesenho
de organizações multilaterais,
como o FMI e o Banco Mun-
dial, nas quais o poder de voto

daChinanãorefleteo tamanho
de sua economia.

“O sistema internacional
construído depois da Segunda
Guerra Mundial será quase ir-
reconhecível em 2025 por cau-
sadaascensãodospaísesemer-
gentes, da globalização da eco-
nomia,dahistóricatransferên-
ciaderiquezaepodereconômi-
codoOcidenteparaoOrientee
da crescente influência de ato-
resnãoestatais”, observaodo-
cumento “Global Trends 2025:
ATransformedWorld”, publi-
cado pelo Conselho Nacional
de Inteligência dos Estados
Unidos em novembro.

A China está no centro das
forças que estãomoldando es-
se novo cenário. Há cinco
anos, o país aparecia em sexto
lugar no ranking dos maiores
PIBsdomundoelaboradopelo
FMI, atrás deEstadosUnidos,
Japão,Alemanha, Inglaterra e
França. Desde então, come-
çou uma rápida escalada, im-
pulsionado por uma taxa mé-
dia de crescimento anual de
quase 11%.

Inglaterra e França já ha-
viam sido deixadas para trás
em2006 e, no ano seguinte, foi
a vez de a Alemanha abando-
nar o posto de terceira maior
economia. O Japão está pres-
tes a perder o lugar que ocu-
pou nos últimos 40 anos, con-
quistado por seu espetacular
crescimento no período pós-
guerra.

Na avaliação de Stephen
Green, economista-chefe do
Standard Chartered para a
China,opaísprovavelmente já
tem o segundo maior PIB do
mundo, já que 20% de sua eco-
nomia está na informalidade e
não aparece nas estatísticas
oficiais.

Mas ele ressalta que o PIB
per capita chinês continuará a
ser muito inferior ao do japo-
nês. “Isso é o que importa para
a vida das pessoas e, nesse ter-
reno, aChina aindaémuito po-
bre”, observa.

No próximo ano, de acordo
comoFMI, oPIBper capita do
país será de US$ 3,9 mil, um
décimo dos US$ 40,7 mil pre-
vistosparaoJapão.Nesseque-
sito, a China tambémestá bem
atrás do Brasil, que deverá al-
cançar US$ 8,9mil em 2010.

ZONA RURAL
Essa é outra particularidade
do processo de ascensão da
China. O país que será o mais
influente domundo depois dos
Estados Unidos nos próximos
anos ainda está longe de ser ri-
co e se inclui no time das na-
çõesemdesenvolvimento.Ape-
sar do espantoso crescimento
industrial das últimas três dé-
cadas,55%dapopulaçãochine-
sa ainda vive na zona rural e
tem uma renda per capita

anual que ronda os US$ 800.
OsnúmerosdaChinamelho-

ram quando são considerados
em termos da Paridade do Po-
derdeCompra (PPC),quecon-
sidera o poder aquisitivo da
moeda nacional dentro de ca-
da país. Por esse critério, o
FMIprevêqueoPIBpercapita
chinês será em 2010 de 7,2 mil
dólares internacionais,a“moe-
da” que permite a comparação
dosvalores.OBrasil estaráem
10,9mil e o Japão, em 33,9 mil.

Quando o PIB global de ca-
da país é considerado em ter-
mos de PPC, a China ocupa o
segundo lugar no ranking des-
de 2001, quando passou a ter
uma economia de 3,34 trilhões
dedólares internacionais,com-
paradosa3,29 trilhõesdedóla-
res internacionais do Japão.

AChinapossuiomaiorvolu-
me de reservas internacionais
do mundo, de US$ 2,27 tri-
lhões, e é detentora do maior
volume de títulos do Tesouro
americano, posição ocupada
pelo Japão até o ano passado.

O país governado por um
PartidoComunistatambémde-
verá se tornar a principal po-
tência comercial do planeta
em 2010, segundo previsão da
Organização para a Coopera-
çãoEconômica e oDesenvolvi-
mento (OCDE), comumasoma
de exportações e importações
superioràdaAlemanhaeàdos
Estados Unidos.

As apostas agora são sobre
quando os chineses vão ultra-
passar os americanos e assu-
mir o postodemaior economia
domundo. ●

EMOBRAS–Ajudado pelo pacote de estímulo de US$ 584 bilhões anunciado no fim do ano passado, país vive novo boom de investimentos

INTERNACIONAL

PIB per capita
do país ainda não
chega à metade
do brasileiro

BOBBY YIP/REUTERS
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