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Nuvem de gafanhotos

M

ais uma vez, nos últimos
dias,umanuvemdegafanhotos passou pelos
mercados financeiros
globais. As cotações das commodities em geral despencaram. Os preços do petróleo, em um dia, registraram uma queda histórica e inédita de
quase 10%. Cobre, soja, algodão, prata – esta com um recuo de 30% numa
única semana –, tudo veio abaixo.
Nos dias seguintes, alguns desses
mercados reagiram, mas ainda sem a
força e a certeza de uma reviravolta.
Não apareceram explicações convincentespara ofenômeno,desencadeadoporumachamadafortedemargem no mercado futuro da prata. A
mais aceita e difundida delas, mas
sem qualquer consistência, creditou
a derrubada generalizada, que tam-

bém atingiu os mercados de ações, a um
mínimo aumento na taxa mensal de desemprego nos Estados Unidos. Não fazia o menor sentido, já que, ao mesmo
tempo, eram divulgados os dados da
oferta de postos de trabalho, com um
aumento bem acima do previsto.
Restou a sensação de que uma nova
bolha estava começando a ser estourada, com as consequências globais já conhecidas. Reunidos, a partir do domingo, num encontro a portas fechadas na
Basileia, sede do Banco das Compensações Internacionais (BIS, na sigla em
inglês), presidentes de bancos centrais
detodoomundonãoesconderamtemorescomumapossívelcorreçãomaisprofunda nas cotações das commodities.
As baixas históricas da semana passada acrescentaram argumentos aos que
localizamnafarturada liquidezinterna-

cional, que alimenta cortes nas taxas de
jurose desvalorizações nodólar,moeda
de reserva global, fertilizantes para a
atuação aberta de especuladores nos
mercados de commodities. Ficou mais
difícil acreditar que a trajetória de alta
nesses mercados se devesse exclusivamente à demanda de grandes consumidores, como China e Índia.

Não apareceram explicações
convincentes para as cotações
de commodities despencarem
O fato é que a volatilidade das cotações, num aparente paradoxo, aumentounarazãodireta emque foisetornando hegemônica a formulação de modelos econômicos de equilíbrio dinâmico,
baseados nas premissas da eficiência

dos mercados e, portanto, presumivelmente capazes de administrar as incertezas na atividade econômica. A crença
emsistemasdeequaçõescomplexas,expressasemcadavez maissofisticadalinguagemmatemática,foiomotordopaulatino descolamento dos ativos financeiros da economia real. A sólida casa
erguida não tinha telhado, mas isso não
era problema, pois a presunção era a de
que não iria chover.
É chocante o ritmo em que se deu essedescolamento,nasúltimasquatrodécadas,comaprimeiracrisedospetrodólares, nos anos 70, e até 2008, quando o
processoparcialmente seesgotou. Nesse período, o total de ativos financeiros
globais – depósitos bancários, títulos de
dívida (pública e privada), ações e outros papéis – saiu de uma posição em
que igualava a riqueza obtida com a produção de bens e serviços – a base, em
última análise, dos papéis em circulação – para algo como quatro vezes a produção da economia real.
Levantamentos do McKinsey Global
Institute, braço de pesquisas da grande
consultoriaglobal, mostram queo volume total de ativos em circulação em todo o mundo mal chegava a US$ 12 trilhões em 1980. Mas já somava US$ 117
trilhões, em 2003, escalou para US$ 142
trilhões, em 2005, e voou até US$ 167
trilhões, em 2006. Em 2007, o total de
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ativos alcançou o pico de US$ 194 trilhões. O freio veio com a crise de
2008, quando a conta fechou em US$
178 trilhões. Dados mais recentes,
emboraincompletos, mostram que o
volume total voltou a subir, a partir
de meados de 2009, porém em ritmo
mais lento.
Se acentuados e prolongados, novos movimentos de ajuste nos preços das matérias-primas trariam, de
fato, graves dificuldades adicionais à
recuperação da economia mundial.
Para os países emergentes exportadores de commodities, caso do Brasil, ajustes para baixo nas cotações
das commodities poderiam ter importantesconsequências. Umpresumível alívio emparte das pressões inflacionáriastalveznãofossecompensado por previsíveis e substanciais
perdas no balanço de pagamentos.
Seria mais do que ingênuo, a esta
altura do campeonato, pretender reverter completamente o fenômeno
da financeirização da economia, razãoprimária da volatilidadenos mercados. Como no caso dos terremotos, não se pode impedi-los, mas é
possível desenvolver mecanismos
paraconterseuspioresefeitos.Oproblema é que ainda não foram encontradassoluçõesde contençãosatisfatórias.

Metade das famílias gasta mais do que ganha
Pela primeira vez desde 2005, os gastos básicos das famílias brasileiras superaram a renda obtida, segundo pesquisa realizada em 8,2 mil domicílios
Márcia De Chiara

● Vigor

Pela primeira vez desde 2005, os
gastos básicosmensais das famílias brasileiras com alimentação, educação, transporte, entre
outras despesas, superaram no
anopassado arenda,aponta pesquisa da Kantar Worldpanel.
O resultado da enquete, que
visitou 8,2 mil domicílios e foi
apresentado ontem num estudo
sobretendênciasdeconsumopelopresidenteda Associação Paulista de Supermercados (Apas),
João Galassi, mostra que no ano
passadoasfamíliasbrasileiragastaram R$ 2.171 por mês com despesas básicas, uma cifra 1% menor em relação à renda (R$
2.146). Segundo a pesquisa, 53%
dasfamíliasestãocomgastosacima da renda.
Quando se analisa esses dados

R$ 201,6

bilhões
foram vendidos pelos
supermercados brasileiros no
ano passado.

7,5%

desequilíbrio resulte num aumento expressivo da inadimplência. Com a manutenção do
ritmo de crescimento do emprego e da renda, o presidente da
Apas espera que o consumidor
acerte as contas naturalmente.
De acordo com as projeções feitas pela entidade para este ano, o
crescimento do consumo virá
das classes C e D/E. Já as classes
A/B devem manter a fatia.

foi a taxa real de
crescimento da receita do setor
em 2010. Para este ano, a
previsão inicial é crescer 4%,
descontada a inflação

Recorde. A voracidade do con-

por classe social, o desequilíbrio
ocorre nos estratos de menor
renda. Nas classes D/E, a renda
ficou 6% abaixo do gasto e na
classe o déficit é de 2%. Apenas
as classes A/B tiveram renda média superior ao gasto em 2%.
Galassi não acredita que esse

sumidor no ano passado resultou num faturamento recorde
do setor. Segundo a Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), o faturamento nacional
do setor somou R$ 201,6 bilhões
em 2010, com crescimento 7,5%
descontado a inflação do período. “Foi o maior crescimento da
série histórica”, diz o presidente
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Tem uma crítica, elogio ou sugestão
para a Câmara Municipal de São Paulo?
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da Abras, Sussumu Honda. Para
esteano,aprojeção éde umcrescimento real de cerca de 4%. Isso
significaqueasvendas vãocontinuar crescendo, porém num ritmo menor.
De toda forma, não é isso que
se viu até agora. Martinho Paiva
Moreira,diretor de Economia da
Apas, conta que, de janeiro a
abril, as vendas reais dos supermercados no Estado de São Paulo aumentaram 7% na comparação com o mesmo período de
201o, apesar da inflação.
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Em 2010, por classe social
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-1%
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4.103 4.031

Criança viaja
de graça em
maio na CVC.
*

Viagens aéreas
1.558 1.540
1.337 1.378 1.393 1.369 1.463 1.417

1.889 1.863

2.146 2.171

Incluídos no roteiro: passagem aérea, hospedagem em hotéis selecionados com café da manhã,
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, passeio e assistência de guia especializado CVC.

1.840 1.883
1.150 1.222

Porto Seguro 8 dias

Natal 8 dias

Maceió 8 dias

Hotel Porto Seguro Praia

Hotel Residence Praia

Hotel Reymar Express

151

2005

2006

2007

2008

2009

2010

FONTE: KANTAR WORLDPANEL

Depois de oito semanas seguidas de alta, a projeção central do
mercado financeiro para a inflaçãoem2011 teve pequena queda,
segundo a pesquisa Focus, do
BancoCentral.Pelolevantamento, a expectativa do mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano
passou de 6,37% para 6,33%.
Outra notícia boa foi a segunda queda consecutiva na previsão para a inflação nos próximos
12 meses, de 5,34% para 5,27%. Já
o cenário para 2012 segue estabilizado com previsão de 5% de alta para o IPCA, acima, portanto,
do centro da meta, que é 4,5%.
De qualquer forma, não deixa
de ser uma situação mais favorável para o governo o fato de que
hácincosemanasseguidasomercado não eleva sua projeção para
a inflação do ano que vem.
Avaliações internas do gover-
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Após 8 semanas, mercado
reduz projeção do IPCA
Fabio Graner / BRASÍLIA

A/B

no consideram que os dados da
Focus divulgados ontem foram
os primeiros sinais de confirmação do cenário que estava sendo
traçado pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda em torno da inflação. A área econômica
considera que a deterioração
das expectativas estava muito

vinculada aos dados da inflação
correnteeesseprocessocomeçaria a ser revertido após a safra de
números mais elevados para o
IPCA, encerrada na semana passadacom a inflação de abril – que
ficou em 0,77%, abaixo da previsão do mercado para o mês.
Para a taxa básica de juros (Selic), o mercado elevou a expectativa para o final de 2012, em 0,25
ponto porcentual, para 12,25%
aoano.Ouseja,osanalistas esperam um ciclo ainda mais longo
de juros elevados no Brasil.

Tem uma
crítica, elogio
ou sugestão
para a Câmara
Municipal de
São Paulo?
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2 adultos........... 10x R$
,60
2 crianças.........................grátis
Família com
4 pessoas ........... 10x R$
,60

2 adultos........... 10x R$
,60
1 criança ...........................grátis
Família com
,60
3 pessoas ........... 10x R$

Total R$ 1.516, Preço p/ saídas 21 e 28/maio.

Total R$ 2.136, Preço p/ saídas 21 e 28/maio.

Hotel Casablanca Park

Hotel Coral Plaza
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10
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2 adultos...................R$
,60
1 criança ...........................grátis
Família com
3 pessoas ...........10x R$
,60

249

Total R$ 2.496, Preço p/ saídas 21, 22, 28
29/maio.Economia & Negócios,
maioe2011,

Hotel Tropicalis

277

247

2 adultos........... 10x R$
,60
2 crianças.........................grátis
Família com
4 pessoas ........... 10x R$
,60

2 adultos................... R$
,60
2 crianças.........................grátis
Família com
4 pessoas ........... 10x R$
,60

2 adultos................... R$
,60
2 crianças.........................grátis
Família com
4 pessoas ...........10x R$
,60

Total R$ 1.756, Preço p/ saídas 21 e 28/maio.

Total R$ 2.776, Preço p/ saídas 21 e 28/maio.

Total R$ 2.476, Preço p/ saídas 21, 22, 28
e 29/maio.
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Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

p. B5.
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A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.
São Paulo Capital:
São Caetano - Carrefour............................ 4227-8787 Campinas-Galleria Shop ...........................3206-0343
Paraíso........................................................2146-7011 São Judas...................................................2858-0599 Campinas-Iguatemi Shop. ........................2117-3500
Alto da Lapa .............................................. 2594-5758 Tatuapé Shop. Metrô ................................2094-5888 Franca Shop.............................................. .3707-0700
Anália Franco Shop................................... .2108-5300 Vila Maria-Carrefour Tietê ........................ 2636-1864 Itapetininga ...............................................3373-2144
Anchieta – Carrefour ................................ 2948-3148 Vila Mariana .............................................. 2372-2284 Itapevi Shop. .............................................4143-7979
Bourbon Shop ...........................................3892-6868 Vila Olímpia Shop......................................3045-8677 Itapira ........................................................3813-2426
Itu - Plaza Shopping.................................. 4022-7275
Brás-Mega Polo.........................................2886-3800 Grande São Paulo:
Casa Verde-Carrefour................................ 3858-5335 Alphaville - Shopping Tamboré ................ 2778-9797 Jaú Shop ....................................................3622-0288
Center Norte Shop......................................2109-2611 Guarulhos Shop........................................ .2425-0533 Jundiaí Maxi Shop .....................................2136-0800
Central Plaza Shop. .................................. .2914-3355 Guarulhos-Bonsucesso.............................. 2498-6022 Louveira.....................................................3878-4030
Fradique Coutinho .................................... 3596-3470 Mauá Plaza Shop...................................... .4519-4700 Mauá Coop Barão ...................................... 4544-8111
...................................................... 3665-7990
Freguesia do Ó-Extra ................................ 3932-0740 Mogi das Cruzes Shop .............................. .4799-2166 Mococa
............................................ 3561-9661
Indianópolis-Walmart............................... 2578-1969 Osasco Plaza Shop.................................... .3652-3600 Pirassununga
Poços de Caldas ..........................................2101-8100
Interlagos Shop.........................................5563-6300 Osasco Shop. União ................................... 3652-1600 Ribeirão Preto-Fiúsa .................................3516-4000
Ipiranga Hiper Carrefour........................... 2062-3922 S.B.Campo-Carrefour Taboão ................... 4178-4377 Ribeirão Preto-Independência ................. 2101-0048
Jacu-Pêssego-Carrefour ............................2521-5135 S.B.Campo-Carrefour Vergueiro ................4121-9877 S.J. Campos-Vale Sul ................................ 3878-7000
Jaguaré-Extra............................................ 3297-8282 São Caetano-Av. Goiás .............................. 3636-3450 S.J. Rio Preto Shop......................................3121-1450
Light Shop ................................................ .3255-5323 Sto André-Carrefour Oratório ...................4997-6880 S.J. Rio Preto-Centro .................................2137-5910
Morumbi Shop ..........................................2109-4300 Taboão Shop. .............................................4787-8212 S.J. Rio Preto-Plaza Avenida .....................2137-0070
Morumbi Shop ......................................... .2146-7200 São Paulo Interior:
Santos ....................................................... 3257-7000
Pátio Higienópolis Shop........................... .3667-8622 Araraquara Jaraguá Shop. .........................3331-3858 São Carlos-Centro.......................................3307-7180
Paulista-Top Center................................... 3266-7202 Araraquara-Shop. Lupo..............................3322-7676 São Carlos-Iguatemi.................................. 3307-8686
Penha Shop .............................................. .2135-0700 Araras ........................................................3541-4484 São João da Boa Vista.................................3631-1109
Pirituba ..................................................... 3903-6611 Bauru Shop................................................2106-9494 São Sebastião ........................................... 3892-5299
Real Parque-Pão de Açúcar....................... 3755-0070 Campinas-D. Pedro Shop. ........................ .2102-0199 Taubaté Shop............................................ .3411-5000
Santo Amaro-Cenesp .................................3747-7122 Campinas-D.Pedro Shop .......................... .3756-9939 Várzea Paulista..........................................4595-6200
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13................5546-2888 Campinas-Extra Abolição ......................... 3271-2004 Vinhedo..................................................... 3876-3788
Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você.
Prezado cliente: preços publicados são para o pacote familiar com 3 ou 4 pessoas conforme mencionado acima, válidos para saídas de São Paulo em voos fretados
exclusivos CVC. Preços datas de saídas e condições de pagamentos sujeitos a reajustes e mudanças sem prévio aviso. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas
a confirmação. Preços válidos para compras até 1 dia após esta publicação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros com cheque ou cartão. Passeios não
incluem ingressos. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros, inclusive as crianças.
Promoção válida para compras até 11/maio. Promoção válida para até 2 crianças de até 12 anos desde que acompanhadas de 2 adultos pagantes hospedados no
mesmo apartamento, conforme disponibilidade de apartamentos triplos e quádruplos de cada hotel participante. *As crianças pagam apenas as taxas de embarque.

