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Brasil deveria pressionar a
China, diz Gustavo Franco

● Rupia se valoriza
O Banco Central da Índia pode
intervir para frear a alta da rupia
(a moeda local) caso ela suba
para 43/42 ante o dólar, disse
uma autoridade, após a moeda
atingir a máxima em 25 meses.
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Países emergentes e pobres
do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), o chamado
G-24, alertaram ontem para o
risco de seu crescimento ser
prejudicado pela política de
ajuste nas contas públicas das
economias desenvolvidas, por-
que isso reduzirá a expansão
no mundo rico. Eles propõem
a manutenção do gasto públi-
co e a contração da política
monetária.

A grande expansão monetária
nos países mais avançados, espe-
cialmente nos Estados Unidos,
tem contribuído para um fluxo
excessivo de capitais nas econo-
mias emergentes.

“A simultânea consolidação
fiscal que está em curso em mui-
tas economias desenvolvidas ge-
ra considerável risco de uma es-
piral decrescente do consumo.
Com esse pano de fundo, aumen-
tam os riscos hoje enfrentados
pela economia mundial”, afir-
mou o G-24, referindo-se a possí-
veis quedas nas suas exporta-
ções.

A posição do G-24, do qual o
Brasil faz parte, será reiterada
amanhã durante a Assembleia
Anual do FMI e do Banco Mun-
dial. Um dos principais tópicos
em discussão no Fundo será co-
mo alcançar uma solução coor-
denada para os atuais desequilí-
brios na economia mundial. De
um lado, há a migração de capi-
tais para países emergentes com
crescimento econômico mais ex-
pressivo e isso provoca a valori-
zação de suas moedas, como o
real. De outro, faltam investi-
mentos para sustentar um ritmo
mais acelerado na atividade de
países desenvolvidos, ainda pres-
sionados pelo amplo déficit fis-
cal.

“Diante disso, pedimos ao
FMI que reforce o monitoramen-
to dos fluxos de capital e conside-

re opções para mitigar os ris-
cos”, afirma o comunicado.

Mitigação. Entre as hipóteses
de “mitigação de riscos” está a
criação de uma regulação inter-
nacional sobre os fluxos de capi-
tal, conforme assinalou Rogério
Studart, diretor executivo adjun-
to, pelo Brasil, do Banco Mun-
dial. Falta explicar como se pode-
rá realizar esse controle, porque
nenhuma entidade internacio-
nal tem poderes para isso. A alter-
nativa, segundo Studart, seria do-
tar o FMI de legitimidade para
assumir essa tarefa. Essa discus-
são, entretanto, tenderia a se per-
der no tempo.

Em resposta à demanda de
seus sócios mais pobres e depen-
dentes das importações de ali-
mentos, o G-24 apontou sua
preocupação com o aumento
nos preços das commodities
agrícolas. Também enfatizou
sua visão sobre a adaptação das
novas regras para o setor finan-
ceiro às circunstâncias e necessi-
dades das economias em desen-
volvimento, nos quais o merca-
do e as condições de crédito são
mais precários.

Freada dos ricos pode prejudicar G-24
Emergentes e pobres dizem que seu crescimento será prejudicado pela política de ajuste nas contas públicas das economias desenvolvidas

No coração do FMI. Fundo Monetário vai discutir atuais desequilíbrios na economia mundial
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O governo brasileiro deveria
unir-se aos Estados Unidos para
pressionar a China a desvalori-
zar o yuan, em vez de embarcar
no discurso de que há uma guer-
ra cambial global em curso.

A ponderação é do ex-presi-
dente do Banco Central Gustavo
Franco, hoje sócio fundador e es-
trategista da Rio Bravo Investi-

mentos, para quem há uma “cer-
ta cacofonia” no debate.

“Não acho que exista uma
guerra: há um problema com a
China, o resto é de menor impor-
tância”, disse o economista e pro-
fessor nesta quinta-feira no chat
do Trading Brazil, da Thomson
Reuters.

Para o ex-ministro, o governo

deveria “alinhar-se aos america-
nos em pressionar os chineses a
apreciar sua moeda”.

“Mas nosso governo não se ali-
nha com os americanos em na-
da...”, acrescentou.

Conhecido como um dos idea-
lizadores do Plano Real, que aju-
dou a domar a inflação nos anos
1990, Franco acaba de lançar um
novo livro, chamado Cartas a
Um Jovem Economista (Cam-
pus-Elsevier), no qual dá conse-
lhos sobre a profissão e relata a
história de sua trajetória profis-
sional como professor, funcioná-
rio público e investidor.

Para ele, o recente aumento o
Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF) para investidores
estrangeiros anunciado pelo go-
verno, buscando deter a alta do
real, não caiu “tão bem” no mer-
cado financeiro e já foi absorvi-
do.

Arbitragem. “Não visa mais ar-
bitragem, e atrapalha horrores al-
guns fluxos longos e desejáveis
como os que compram papéis
longos e mesmo o private equi-
ty”, afirmou, ressaltando que
um ajuste fiscal seria a solução
mais adequada.

O economista reforçou a ava-
liação dos que veem a fraqueza
do dólar como um movimento
global. “Os Estados Unidos es-
tão arrumando a casa”, disse, pre-
vendo que a situação se normali-
zará assim que o chamado “quan-
titative easing” começar a ser re-
vertido, “em um ano ou dois”.

“O problema maior é a China.
Não há taxa de câmbio real con-
tra o dólar que faça o Brasil
competitivo vis a vis a Chi-
na”,disse, destacando a assi-
metria de salários nos dois
países, e custos associados
a emprego que deveriam

ser corrigido principalmente no
lado chinês.

Mas ele também reconheceu
que as consequências do “quanti-
tative easing” do governo norte-
americano, por meio de corte de
juros ou impressão de moeda pa-
ra comprar ativos no combate à
crise, são desconhecidas a mé-
dio prazo. / REUTERS
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