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SÃO OS BRICS,
STUPID!
A crónimos podem ser uma forma simplista de defen-

der uma tese, mas às vezes dão resultado. Quando
Jim 0'Neill, chefe de Pesquisa em Economia Global

do Goldman Sachs, lançou, em 2001, o termo Brics (Brasil,
Rússia, Índia e China), do inglês "tijolo", para nomear os paí-
ses emergentes que se destacavam por seu rápido crescimen-
to económico, não poderia imaginar que eles formariam, tão
rapidamente, uma muralha sobre alguns países desenvolvi-
dos. Agrupados hoje em acrónimos menos construtivos, co-
mo Pigs (Portugal, Itália, Grécia e Espanha), do inglês "porcos",
ou Stupids (Espanha, Turquia, Reino Unido, Portugal e Dubai),
que dispensa tradução, esses países poderão ver os Brics lhe
fazerem sombra.

"Há uma questão de marketing nos acrónimos que fun-
cionou bem para o Brasil. O país é relativamente bom e
confiável em termos de imagem e reforça a tese," diz Roberto
Padovani, estrategista-chefe do Banco WestLB do Brasil.

O país foi um dos emergentes que mais surpreenderam
entre os Brics, por dar sinais de ter entrado em um círculo
virtuoso de crescimento sustentado, com a expectativa de
um PIB de 6% para este ano e previsões comparáveis para os
próximos, em função de investimentos e de grandes eventos,
como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

"A crise, que se acentuou nos países desenvolvidos, em
especial na Europa e nos EUA, trouxe uma oportunidade para
os emergentes e para o Brasil, com maior fluxo de investi-
mentos e de capital", diz Padovani, que vê o Brasil fortalecido
em comparação com outros emergentes. "O Brasil tem esta-
bilidade nas regras e na sua economia há mais de 15 anos",
diz o analista.

LEVANTAR TIJOLOS
Para Ernesto Lozardo, professor de Economia Internacional,
Moedas e Bancos da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São
Paulo, e autor do livro Globalização: a Certeza Imprevisível das
Nações, quando a crise chegou aos países desenvolvidos, os
emergentes estavam prontos para receber investimentos. "Nos
últimos 30 anos, os emergentes foram se preparando política e
institucionalmente, desenvolveram o setor bancário, fomenta-
ram o nível de poupança, de emprego e de investimento," diz.

Lozardo enxerga na crise internacional vantagens para o
Brasil, entre outras coisas, por ser, entre os Brics, o país mais
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próximo do capitalismo ocidental. "Ele tem boas condições
de mercado, de tecnologia, de mercado agrícola, garantias
do capital estrangeiro, inflação controlada e dívida externa
cadente. É uma liderança política no nível regional. Tem tam-
bém projetos muito promissores, que não começam do zero. O
capital vem para o Brasil para alavancar o crescimento, e não
só para explorá-lo", diz o professor.

Essa, aliás, é uma das lições dos emergentes, um cresci-
mento baseado na produtividade, e não apenas na expansão
fiscal. É justamente esse tema que, nas últimas semanas, tem
gerado maior preocupação entre os países europeus mais
pressionados pela crise: Grécia, Portugal, Irlanda, Itália e Es-
panha. "A lei fiscal valeu como princípio para entrar no Euro,
mas depois disso houve um afrouxamento, e alguns países
voltaram a ser desregulados", diz Lozardo, citando a Grécia
e lembrando que, no Brasil e em alguns outros emergentes,
existem leis de responsabilidade fiscal.

AJUSTE NECESSÁRIO
Apesar de as atenções estarem voltadas para os países la-
tinos da Europa, o aumento da dívida pública ocorreu em
praticamente todo o G7, o que pode trazer novas crises à tona
nos próximos trimestres, se não forem tomadas medidas de
ajuste fiscal, advertem os especialistas. E esse é um ponto
que o acrónimo Pigs não ajuda a enxergar. "O acrónimo Pigs
está sendo associado a uma leniência latina, como sinóni-
mo de má gestão, mas também há problemas estruturais
relacionados à produtividade", diz Padovani, do WestLB do
Brasil. Lozardo cita como exemplo a Espanha, que baseou boa
parte da sua economia em turismo e serviços. Nesse cenário,
a Alemanha é o país europeu considerado mais consistente.
"Os que têm uma produtividade mais baixa, têm mais fragi-
lidade, há distorções macroeconômicas", explica Padovani.

Outra lição dos emergentes, depois de uma recuperação rá-
pida da atividade económica pós-crise, foi a retirada gradual
dos estímulos, no Brasil e na China, que brecou o crédito e
aumentou o percentual exigido para os depósitos compulsó-
rios dos bancos. "O crescimento com melhoria na distribuição
de renda pode ser outra lição emergente, e outra vantagem
brasileira", comenta Lozardo.

Mas os emergentes, em especial os latinos, podem ter
atravessado bem essa fase não apenas pelo bom comporta-
mento. Lozardo acredita que o fato de os países emergentes
não terem um mercado muito desenvolvido, em termos de
derivativos, de risco, de futuros e de mercado de capitais,
também pode ter contribuído para passarem mais tranqui-
lamente pela crise. "Essa falta de produtos mais sofisticados
fez com que os emergentes ficassem fora disso", avalia. "Os
países desenvolvidos pecaram na eficiência do sistema de
avaliação do risco. Rompeu-se a credibilidade do sistema
financeiro, que vai levar muito tempo para ser recuperada.
Ficaram corrompidos pela sua própria ineficiência", diz o
professor, que vê os emergentes melhor posicionados nesse
sentido. "A maioria dos emergentes tem condições de crescer
com baixo risco", diz Lozardo, que elogia, além dos Brics, paí-
ses como Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Malásia e Canadá.
"O Brasil vai por méritos próprios, mas também porque os
outros vão muito mal", brinca Padovani.

O economista Paulo Cavalcanti de Albuquerque, membro
do Conselho Superior de Economia do Instituto Roberto Si-
monsen (Cosec) e da Diretoria do Departamento de Pesquisas e
Estudos Económicos da Fiesp, acredita no potencial industrial
do Brasil, mas acha que o país pode ficar em desvantagem em
relação à China, se não desvalorizar a taxa de câmbio. "Há 20
anos, a China e o Brasil exportavam o mesmo, e, hoje, a China
exporta oito vezes, mais", diz o economista, que também en-
xerga deficiência em outros temas em que China e índia têm
superioridade, a educação e o ensino técnico e tecnológico.
"Vamos ter de fazer um esforço muito grande, combinando
pesquisa pública com pesquisa aplicada", admitiu Marco Au-
rélio Garcia, assessor especial de Lula, durante um encontro
fechado com veículos internacionais, entre eles AméricaEco-
nomia, em março. "A educação é um desafio do governo e dos
empresários", diz Lozardo, da FGV, que também considera edu-
cação e a mão de obra duas das fragilidades brasileiras.

Albuquerque e Padovani apontam a infraestrutura e a
produtividade como outros defeitos do Brasil. "Do ponto de
vista da produtividade, o Brasil está dentro dos Pigs", alerta
Padovani. Aliás, a Grécia lembra o Brasil em um aspecto: a
necessidade de fazer grandes investimentos em infraestru-
tura em um prazo relativamente curto, aparentemente difí-
cil de cumprir. Lozardo, entretanto, descarta que os eventos
esportivos possam criar problemas como os da Grécia. "O
Brasil tem responsabilidade fiscal", diz. Ninguém dúvida que
o Brasil é hoje um tijolo importante na muralha, mas ainda
tem chances de ir parar no chiqueiro. •
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