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Todo sábado no Estadão.

A s notícias econômicas que
vêm de fora não são nada
animadoras. O segundo se-
mestre parece perdido e o

terceiro também. O mercado de tra-
balho nos Estados Unidos rateia e
mesmo que os números sobre contra-
tações, a serem divulgados amanhã,
sejam positivos, o desemprego conti-
nuará o mais alto dos últimos anos.
Na zona do euro, as compras ao vare-
jo voltaram a recuar e não há sinal de
reversão. Tudo leva a crer que esses
países vão buscar mercado no exte-
rior, subsidiando fortemente as ex-

portações e reduzindo as importações.
Mas e a OMC ? Ora, vá se queixar ao
Papa!

Inflação e consumo. Um aumento de
mais de 30% nos preços do petróleo e
derivados deveria reduzir drasticamen-
te o consumo e, portanto, conter a infla-
ção. Mas os consumidores americanos
estão deixando de fazer outras compras
para compensar os gastos com a gasoli-
na, o óleo e o gás. Some-se insegurança
no emprego, endividamento e preço
dos alimentos, e o resultado é inflação
alta ( 2,7%) e crescimento do PIB de

apenas 1,7% no primeiro trimestre. E po-
deria ser bem pior sem os incentivos do
governo americano e do banco central –
juros zero e emissão de dólares.

Na zona do euro, espera-se um PIB de
apenas 1,2%, que pode ser menor com a
elevação recente dos juros para conter a
demanda e a alta dos preços. O objetivo
é trazer a inflação para baixo de 2%.

Temos aí um cenário difícil para a eco-
nomia mundial neste terceiro trimestre
do ano, com inflação em alta e cresci-
mento em baixa. E é sempre bom lem-
brar que ambos, EUA e União Europeia
(não só a zona do euro) representam

cerca de 51% do PIB mundial. É bem
mais se somarmos o Japão. O comporta-
mento do banco central e do governo
americano pode trazer algum ânimo pa-
ra o fim do ano, mas com repercussão
limitada sobre o PIB.

Mas há os emergentes. Sim, mas eles,
como Brasil e Índia, enfrentam o desa-
fio do superaquecimento, da inflação e
estão fazendo esforços para crescer me-
nos. Essa preocupação é ainda mais for-
te na China, que não consegue crescer
menos de 8% e enfrenta uma inflação
acima de 5%. O governo já aumentou
juros e reduziu o crédito. Aqui o cenário
é mais complicado, pois a China é gran-
de consumidora de matérias-primas
cujos preços estão em alta. Além disso,
tenta mudar seu modelo para estimular
mais o mercado interno e depender me-
nos das exportações. Mas esse novo mo-
delo gera mais pressão de demanda e de
preços em uma população de mais de 1
bilhão de habitantes. A saída do gover-
no chinês seria deixar o yuan desvalori-
zar para reduzir o custo das importa-
ções, o que seria bom para todos – eles
que importam e nós que exportamos.

FMI cauteloso. Na última estimativa,

o FMI prevê crescimento de 4,1% do
PIB, este ano, quase todo sustentado
pelos emergentes. Nos últimos dias,
porém, já alertou para o aquecimen-
to desses países e, acima de tudo, pa-
ra a inflação e os desafios internos.
Talvez não demore muito para que
os emergentes precisem crescer me-
nos e o FMI rever o crescimento mun-
dial para baixo de 4%.

Vem aí mais proteção. E mesmo as-
sim, uma taxa distorcida porque os
países das grandes mercados, Euro-
pa, EUA e Japão, sem mais crescimen-
to, tentarão exportar mais e impor-
tar menos. Foi a meta oficialmente
anunciada por Obama. Na zona do
euro ninguém falou nada porque nin-
guém sabe quem fala pela União Eu-
ropeia, mas com os mercados desace-
lerando, não tem outra saída a não
ser subsidiar disfarçadamente as ex-
portações. E os outros, Brasil inclusi-
ve, que já freguês, podem fazer fila
para entrar com ações na OMC con-
tra “ações discriminatórias” ou “des-
leais” que levam anos e anos para se-
rem julgadas. O que se pode esperar é
mais protecionismo comercial e uma
economia crescendo menos.

NOVA YORK

Os ricos estão ficando mais ri-
cos, especialmente nos merca-
dos emergentes, segundo pes-
quisa sobre milionários em 25
países montada pela empresa de
auditoria Deloitte. Investimen-
tos públicos e privados controla-
dos pelas famílias mais ricas do
mundo devem mais que duplicar

em valor para US$ 202 trilhões
até 2020, ante US$ 92 trilhões
este ano, afirma o levantamento.

Enquanto isso, o número de
famílias com mais de US$ 1 mi-
lhão também vai subir, em dois
terços, para 55,5 milhões no mun-
do desenvolvido. Em mercados
emergentes como Brasil, Índia e
China, o número vai mais que do-
brar, para 10 milhões.

A Deloitte prevê que a maior
parte das famílias mais ricas do
mundo continuará nos Estados
Unidos e Europa, apesar da ob-
sessão da indústria de adminis-
tração de riqueza com os merca-
dos emergentes. A riqueza dos
milionários americanos vai al-
cançar os US$ 87 trilhões até
2020, uma taxa de crescimento
anual de 9%.

“Não há dúvidas de que estes
mercados são de fundamental
importância no longo prazo,
mas os gestores de fortunas não
podem descuidar de sua base do-
méstica”, disse Andrew Free-
man, diretor executivo da Deloit-
te Center for Financial Services.

A Deloitte cita que China, Bra-
sil, Rússia e outros emergentes
estão gerando novos milioná-

rios num ritmo mais rápido que
nos mercados estabelecidos, im-
pulsionados pela expansão de
suas economias, preços de com-
modities e desenvolvimento.

Em dez mercados emergen-
tes, a riqueza de famílias de milio-
nários vai triplicar para US$ 25
trilhões ante US$ 7 trilhões este
ano. Em 2020, a China vai prova-
velmente ingressar no grupo das

10 economias com mais milioná-
rios, com um total de US$ 3,6 tri-
lhões em riqueza. Além disso, o
milionário médio da Índia pode-
rá ser mais rico que seu correlato
nos Estados Unidos.

Entre as economias emergen-
tes, a Deloitte espera que a Chi-
na continue a ser a força condu-
tora no crescimento da riqueza
dos milionários, seguida por Bra-
sil e Rússia. Nas nações desenvol-
vidas, Austrália e Cingapura te-
rão o ritmo de expansão mais rá-
pido de milionários. / REUTERS

Número de milionários do mundo vai disparar até 2020
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Os ricos não crescem,
sobra para nós
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