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Sinais de alerta no ar

Nofront externo, alguns sinais de modesta retomada da
atividade econômica vêm se acumulando, muito embora a
saúde econômica das principais economias desenvolvidas
continue debilitada pela grandeza alcançada por suas dívidas
públicas e pelo fardo resultante do alto custo de financiá-las.

Recente estudo publicado pelo BIS - Banco de Com-
pensações Internacionais - intitulado "O Futuro da Dívida
Pública: Perspectivas e Implicações" analisa a política fiscal
de um conjunto importante de nações européias, do Japão
e dos Estados Unidos. E, considerando ainda as projeções
dos gastos futuros com saúde pública e pensões, procura
determinar para que nível caminham as respectivas relações
Dívida Pública/PIB (Produto Interno Bruto) e qual seria, em
horizontes temporais de 5, 10 e 20 anos, o superávit fiscal
primário necessário para trazer essa relação para os níveis
registrados em 2007, antes de a grande crise eclodir. Con-
sidera ainda o estudo a improbabilidade de que o nível de
emprego, crescimento e receitas governamentais desses países
possam retornar ao nível pré-crise em futuro previsível. Os

resultados projetados traçam um quadro preocupante quanto
à saúde fiscal de várias nações desenvolvidas, trazendo à
tona o esforço hercúleo necessário para fazê-las voltar aos
trilhos da estabilidade (veja quadro).

Verifica-se assim que o esforço de reequilibrar os orça-
mentos nacionais será tarefa a demandar longos anos de
austeridade. Qualquer tentativa de se abreviar em demasia
esse período de ajuste implicará em fortes quedas do nível
de emprego, da renda, da produção e da qualidade de vida,
opção improvável em um cenário político e social já pouco
amistoso. Deduz-se também, que em futuro próximo e mes-
mo sem novos percalços, a economia mundial caminhará
a passos mais lentos, longe do ritmo vigoroso dos anos
intermediários da última década.

A crise no mundo árabe traz nova e importante ameaça à
tímida recuperação econômica que lentamente se desenhava.
Sua disseminação, ainda pouco provável, para outros países
produtores de petróleo - Arábia Saudita e Irã, principal-
mente - produziria uma nova e relevante elevação no seu
preço, já recentemente afetado pelos episódios conhecidos
na Tunísia, Egito e Líbia, o que poderia ser o estopim de
um novo mergulho da economia mundial rumo à recessão
ou, num quadro ainda mais agravado, rumo à tão temida
estagflação.

Cerca de 3/4 das reservas mundiais de petróleo estão nos
países que formam a OPEP - Organização dos Países Expor-
tadores de Petróleo - sendo que 70% delas estão em países
do Oriente Médio, zona de turbulências preocupantes.

Da crise islâmica afloram também novos desafios geopo-
líticos. Em risco agora o longo histórico de relacionamento
pacífico dos Estados Unidos com importantes aliados na



A crise no mundo árabe e o crescimento da dívida pública em países importantes
como Estados Unidos e Japão trazem um novo ciclo de aversão a riscos

região e seus fornecedores tradicionais de energia. Da mes-
ma forma em risco a chamada "paz fria", que fez do Egito
de Mubarak o eixo principal de proteção a Israel na região.
Uma nova postura egípcia em relação ao trato com a causa
israelita levaria a uma provável ação local mais beligerante
dos Estados Unidos, esgarçando ainda mais as relações
multilaterais já tensionadas.

Os efeitos econômicos do recente desastre natural que
acaba de devastar parte da nação japonesa não foram ain-
da definitivamente mensurados, mas o seu impacto sobre

a atividade econômica global não deverá ser desprezível.
No front interno, emerge uma dura e amarga realidade

fiscal, decorrente de alguns anos de irresponsável gastança
dos recursos públicos. O Brasil continua às voltas com os
seus velhos e insanáveis déficits estruturais, gargalos esses
que limitam o desenvolvimento econômico e nos condenam a
crescer a taxas inferiores à metade daquelas recorrentemente
alcançadas por outras nações emergentes como a nossa. O
crescimento vigoroso do PIB de 2010 foi claramente um
ponto fora da curva, contrapeso à involução do ano anterior.
E diante dessas imensas lacunas estruturais e restrições de
ordem orçamentária, ainda assistimos no último ano a uma
queda na taxa global de investimento, agora de apenas 18,4%
do PIB, contra 47,8 % da China, 32,6% da Índia, 32,2% da
Indonésia e 30 % da Coréia do Sul. Dentre os 20 principais
países emergentes, só conseguimos superar a taxa de inves-
timentos do Egito (17,9%) e das Filipinas (15,3%).

A gestão perdulária do Tesouro nos últimos anos trouxe
de volta o fantasma da inflação e o receio de nova onda de
indexação de preços. A maior conquista do país em muitas
décadas, o Plano Real, que debelou de vez o crônico processo
hiperinflacionário em que vivíamos, está com seus funda-
mentos sob ameaça. Urgem sérias e consistentes medidas de
contenção do gasto público de custeio e de alocação racional
do capital escasso que possuímos.

Vivemos assim sob uma nova dinâmica global de riscos
e de um conseqüente desbalanceamento entre o valor re-
lativo dos ativos em geral, o que exige criteriosa revisão
dos portfólios de investimentos. É hora de diversificá-los e
rebalanceá-los, protegendo-os assim dos efeitos, em geral
danosos, que cenários conturbados costumam trazer. 
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