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Professor de Planejamento e
Análise Econômica da FGV, Er-
nesto Lozardo acredita que a
crise na Grécia afetou toda a
União Europeia e alterou a geo-
política mundial.

O que esperar da reunião
do G-20?
Acho que o foco vai ser Europa,
vai ser uma discussão de como
esses países poderão se estrutu-
rar melhor para retomar o cres-
cimento econômico e aumentar
o comércio internacional. Para
isso, é importante aprofundar
as regulamentações do sistema
financeiro internacional. O pro-
blema está em grande parte nos
países desenvolvidos, mas nós
ainda estamos atrelados aos
avanços dessas nações e o G-20
não está fora deste contexto.

A geopolítica mundial mudou
com a crise na Grécia?
Bom, o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) não está socor-
rendo um país desenvolvido, mas
uma região desenvolvida que é o
caso da União Europeia (UE). Do
ponto de vista geopolítico o em-
préstimo do FMI abala o ideal da
unificação europeia como uma
região autônoma e independente
dos demais países. É um sinal de
fragilidade da governança da UE,
fragilidade nas regras de entrada
para o bloco que depois não vale-
ram mais. Eles voltaram, agora, a
financiar o crescimento econô-
mico com um aumento dos gas-
tos públicos. E isso representa um
risco muito grande do euro. Se o
euro fosse fixo entre as nações, a
primeira coisa que você faria se-
ria flexibilizar a taxa do câmbio,
mas não pode. O euro está repre-
sentando uma camisa de força no
ajuste das finanças do bloco.

Como isso afeta o Brasil?
Com a UE fiscalmente desequili-
brada e atrelada a uma moeda
única, isso gera baixo desenvolvi-
mento econômico e baixa a com-
petitividade. Então, afeta o Brasil
no tocante ao aprofundamento da
relação Brasil e União Europeia
porque o Brasil na suas exporta-
ções é mais competitivo dos que
os europeus em commodities.
Isso deve restringir as exporta-
ções brasileiras para o continente.

E a economia mundial?
Certamente, a economia mundial
passa por uma situação de restru-
turação financeira, principal-
mente nos EUA. O que acontece é:
sofremos um retrocesso no avan-
ço da globalização, que pressupõe
países mais integrados economi-
camente, comércio mundial cres-
cendo e uma maior liquidez. Hoje
isso foi interrompido. A crise
mundial afetou os países mais de-
sorganizados do ponto de vista
fiscal e monetário, o que não
aconteceu no Brasil.

O Brasil está descolado disso?
O Brasil, sim.. mas a palavra des-
colado eu não usaria. É difícil falar
em se descolar porque parece que
o país não tem nada a ver com o
que acontece no mundo. Não é
bem assim. O Brasil precisa de ca-
pital internacional, investimen-
tos. Nós sofremos as consequên-
cias de falta de liquidez para os in-
vestimentos, mas não estamos
expostos aos riscos internacionais.

O que dizer de Índia e China?
Esses países não sofreram o pro-
blema da insolvência bancária e
financeira americana. Estavam
fiscalmente melhor estrutura-
dos e monetariamente mais ar-
rumados para enfrentar dese-
quilíbrios financeiros interna-
cionais. Isso fez com esses paí-
ses emergentes não tivessem
efeito negativo da crise. Sofre-
ram no segmento que é econo-
mia externa, exportações, mas
muito pouco internamente. ■

EUA tentam novo acordo no Oriente Médio
O enviado especial do presidente Barack Obama para o Oriente Médio,
George Mitchell, disse ontem a Israel e aos palestinos que os EUA querem
um acordo de paz “logo, não em algum momento vago e distante do
futuro”. Num movimentado primeiro dia de reuniões na sua atual missão
— num momento de atritos dos EUA com o aliado Israel —, Mitchell
salientou às duas partes a determinação de Obama por uma solução no
conflito do Oriente Médio, cuja negociação está suspensa há 16 meses.

● Ministros das Relações
Exteriores da Associação do Sul
da Ásia para a Cooperação
Regional (Saarc) realizam cúpula
em Nova Délhi, Índia.
● Presidentes da Bósnia, Sérvia
e Turquia reúnem-se em fórum
trilateral em Istambul.

AGENDA DO DIA
Joshua Roberts/Bloomberg

“A globalização
sofreu retrocesso”
Crise financeira mundial freou avanços

ENTREVISTA ERNESTO LOZARDO Professor da FGV

Jonathan Ernst/Reuters

Ministro da Fazenda Guido
Mantega cumprimenta

o ministro das Finanças
chinês, Zhou Xiaochuan,

na presensa do presidente
do Banco Central,

Henrique Meirelles

Yuri Gripas/Reuters

“O Brasil tem um
sistema financeiro
muito organizado,
eficiente e
capitalizado em
relação a qualquer
outra economia
do mundo. A China
não tem isso, muito
menos a Índia

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 41.
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