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Edward Amadeo, ECONOMISTA DA GÁVEA INVESTIMENTOS

Fernando Dantas / RIO

Edward Amadeo, economista
da Gávea Investimentos, acha
que a crise fiscal dos países ri-
cos pode durar dez anos e que
há risco de o impasse político
nos EUA levar a uma paralisia
na busca de soluções.

● Como o sr. vê a perspectiva

negativa do rating americano?
Os Estados Unidos não estão
sozinhos (nos problemas fis-
cais). São, na verdade, os três
grandes, incluindo também Eu-
ropa e Japão. O presidente ame-
ricano se convenceu agora de
que tem de fazer alguma coisa,
e os republicanos também es-
tão dispostos. Mas tem de ver
se, com a eleição daqui a dois

anos, eles conseguem se enten-
der. Porque os republicanos
querem que tudo venha na base
de redução de gastos, e os de-
mocratas, de aumento de im-
postos sobre os ricos. É uma di-
ferença filosófica aguda. Acho
que os republicanos têm todo o
interesse político em não dar
uma vitória para o Obama. Vai
ser difícil chegar a uma solução.

● E quais podem ser as conse-
quências desse impasse?
Acho que pode haver uma situa-
ção complicada de juros subin-
do nos EUA, porque algum au-
mento de risco de crédito tem.
E isso é a pior coisa que se pode
imaginar agora, porque a econo-

mia americana ainda está fraca.

● Mas os juros caíram hoje (on-
tem) nos Estados Unidos?
Porque tem outra determinan-
te que é crescimento econômi-
co. Houve pequena mudança so-
bre perspectiva de crescimen-
to, já que o primeiro trimestre
foi pior do que se esperava. En-
tão o juro vai ficar oscilando en-
tre essas duas forças, por um la-
do as perspectivas de cresci-
mento ou de inflação; por ou-
tro, o medo da dívida piorando.
Em algum momento, uma vai
dominar a outra.

● Qual o impacto para os emer-
gentes?

Se os juros nos EUA subirem pe-
la melhora nas perspectivas de
crescimento, deve diminuir o
fluxo para emergentes. Agora,
se subir por piora na avaliação
do risco (e o mesmo vale para
Japão e Europa), haverá procu-
ra por ativos nos emergentes –
e o Brasil é um candidato.

● Quanto tempo devem durar os
problemas com as dívidas dos
países ricos?
Com certeza vai afetar muito a
economia global nos próximos
meses, trimestres e anos. Esses
países vão ter de fazer um ajus-
te, e esse ajuste, no curto prazo,
tende a ser ruim para o cresci-
mento econômico. Acho que es-

se é um processo que vai demo-
rar uns dez anos.

● Qual deveria ser a reação do
Brasil?
Acho que a única coisa que um
país pode fazer é tentar ficar o
menos vulnerável possível a
uma piora nos termos de troca,
ou a um aumento do juro nos
EUA e no G-3. O governo está
apostando que o que foi feito
até agora é suficiente para a eco-
nomia ter um pouso suave. Po-
de acontecer, mas o risco de
que tenham feito metade do
que era preciso é maior que
50%, para mim. Então, não es-
tão tomando as precauções ne-
cessárias para os riscos globais.

Risco Brasil fica mais
perto do risco EUA
Nunca a diferença de risco entre os países foi tão pequena; melhora brasileira
nos últimos anos e piora da situação fiscal americana explicam fenômeno
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‘Esse é um processo que
pode durar dez anos’

Fator. Confiança nos EUA se deteriorou, diz Alan Greenspan

Leandro Modé

O risco do Brasil percebido pe-
los investidores globais nunca
foi tão baixo se comparado ao
dos Estados Unidos, conside-
rado referência em segurança
financeira. Na semana passa-
da, a diferença entre as medi-
das de risco dos dois países al-
cançou o menor nível da histó-
ria: 0,60 ponto porcentual. On-
tem à tarde, estava em 0,62
ponto porcentual.

Esses números foram extraí-
dos das negociações com um de-
rivativo financeiro amplamente
negociado no mercado, chama-
do CDS (Credit Default Swap,
em inglês). Esse papel é um tipo
de seguro vendido a investido-
res que querem se proteger de

um eventual calote.
Se alguém quer comprar títu-

los públicos brasileiros e, ao mes-
mo tempo, se proteger, utiliza o
CDS. Ontem, pagava 1,1% ao ano
em dólar para este fim. Para se
proteger de eventual problema
nos EUA, a taxa estava em 0,48%
ao ano. O mercado de CDS movi-
menta trilhões de dólares mun-
do afora e o do Brasil é um dos
mais negociados.

O que ocorre hoje é fruto de
três movimentos. “De um lado,
espelha a melhora da percepção
de solvência do Brasil. De outro,
é fruto da enorme liquidez glo-
bal”, explica o economista Dany
Rappaport, sócio da InvestPort
Consultoria e Gestão de Recur-
sos. “Ou seja, em relação especi-
ficamente ao Brasil, há uma ra-

zão estrutural e outra conjuntu-
ral, que catalisa a estrutural.”

Ontem, a agência de classifi-
cação de risco Standard &
Poor’s e o ex-presidente do Fe-
deral Reserve (Fed, o banco cen-
tral americano) Alan Greens-
pan jogaram luz sobre um tercei-
ro fator: uma deterioração na
confiança de os EUA honrarem
sua dívida. Ninguém está dizen-
do que a maior economia do
mundo vai dar um calote ama-
nhã ou mesmo nos próximos
anos. Mas o risco de isso ocor-
rer tem crescido.

Do ponto de vista do Brasil, es-
truturalmente, as contas públi-
cas apresentaram expressiva me-
lhora nos últimos anos. A rela-
ção entre a dívida líquida do se-
tor público e o Produto Interno

Bruto (PIB) saiu de 60% em de-
zembro de 2002 para os atuais
39,9%. Isso significa que a proba-
bilidade de o governo brasileiro
não honrar o pagamento dos títu-
los que emite é muito baixa.

Além disso, a dívida externa
foi reduzida nos últimos anos
em decorrência do acúmulo de
reservas internacionais. Atual-
mente, o País tem um colchão
superior a US$ 320 bilhões.

A melhora da solvência inter-

na e externa foi reconhecida
mais uma vez há duas semanas,
quando a agência de classifica-
ção de risco de crédito Fitch
elevou o chamado rating do
Brasil. O País está agora em um
degrau ainda mais alto na esca-
la que procura medir a capaci-
dade de solvência de um emis-
sor de dívida.

Liquidez. Do ponto de vista
conjuntural, o mundo vive situa-

ção ímpar, que se caracteriza por
enorme injeção de dinheiro no
mercado pelos países desenvol-
vidos. Após o estouro da crise, os
bancos centrais dos EUA e da Eu-
ropa decidiram fazer o que se
chama em economia de impri-
mir dinheiro. Com isso, inunda-
ram o mundo com recursos.

Como o Brasil é visto como
um porto seguro – pela solvência
e pelas taxas de crescimento ex-
pressivas se comparadas às do
resto do planeta –, tornou-se um
receptor de uma parte dessa li-
quidez. “Na realidade, a queda
do risco Brasil é resultado desse
fluxo de capitais para cá”, afir-
mou o economista-chefe do Ban-
co Santander, Maurício Molan.

Em termos práticos, esse cená-
rio significa que governo e em-
presas brasileiras nunca se finan-
ciaram pagando tão pouco. Mes-
mo quando a farta liquidez come-
çar a secar, a expectativa é de que
o País continue bem situado.
“Ainda que as contas públicas
não sejam uma maravilha e o go-
verno venha aumentando os gas-
tos ano após ano, nossa situação
fiscal é melhor que a da maioria
dos países desenvolvidos”, afir-
ma um analista que pede anoni-
mato.
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