
A recuperação mais lenta do que
o esperado da economia america-
na somada à fragilidade do mer-
cado imobiliário e ao embate polí-
tico sobre a dívida pública dos Es-
tados Unidos contribuíram para
a maior volatilidade das condi-
ções financeiras mundiais nos úl-
timos dois meses. Um dos refle-
xos disso é que o credit default
swaps (CDS) — papel que prote-
ge os investidores contra calotes
dos países devedores e usado co-
mo hedge dos títulos do Tesouro
— dos Estados Unidos está mais
caro do que o brasileiro.

“Isso é claramente uma boa
notícia para o Brasil, mas não pa-
ra os Estados Unidos”, disse Oli-
vier Blanchard, economista-
chefe e diretor do departamen-
to de pesquisa do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI). Segun-
do o executivo, este fato de-
monstra que o Brasil está co-
lhendo os benefícios de uma po-
lítica fiscal eficiente. “Nos Esta-
dos Unidos, algo terá de ser fei-
to. Aí então, os preços [DOS
CDS] vão diminuir”, acrescen-
tou durante evento de lança-
mento do relatório World Eco-
nomic Outlook, na sexta-feira.

Segundo Márcio Holland, se-
cretário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda, des-
de 20 de maio, o custo da prote-
ção brasileira já era menor do
que a americana. “Nós espera-
mos para divulgar, porque que-
ríamos ter certeza de que não
era uma questão específica da-
quele dia”, esclarece. “Até agos-
to, haverá incertezas sobre a de-
cisão sobre o teto da dívida pú-
blica americana. Depois disso,
é provável que o risco medido
em CDS volte a diminuir.”

A questão a que Holland se refe-
re é o impasse de o governo ame-
ricano em aumentar o montante
da dívida pública, que chegou ao
seu limite legal de US$ 14,3 tri-
lhões em 16 de maio. De acordo
com Fábio Kanczuk, professor de
finanças da Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilida-
de (FEA-USP), não há dúvidas de
que o Congresso vai aprovar o au-
mento. “Por mais que os republi-
canos adiem essa decisão, vão
acabar cedendo, porque o custo
político seria muito alto. A dúvi-
da é o que será feito no longo pra-
zo", afirma. Nos últimos dez
anos, o teto foi elevado dez vezes,
de acordo com o FMI.

Para o professor, apesar da eco-
nomia dos Estados Unidos não

crescer como previsto, é inevitá-
vel que o governo tenha de au-
mentar os impostos e reduzir os
gastos públicos. “Mesmo sendo
algo ainda distante, acho que as
empresas já estão com medo da
reforma fiscal e, por isso, preferi-
ram poupar dinheiro a investir.
Isso explicaria por que a taxa de
investimento não voltou aos pata-
mares anteriores à crise, que era
de 17%, sendo que hoje é de
12%”, acrescenta.

Nova fase da crise
A disputa entre republicanos e
democratas sobre a questão fis-
cal americana é a representação
mais clara do que José Viñals, di-
retor do departamento de mer-
cados monetários e de capitais
do FMI, descreve como nova fa-
se da crise econômica: o risco
político. “Os riscos financeiros
aumentaram desde abril, por is-
so as autoridades monetárias
têm de ser firmes para garantir
a recuperação econômica mun-
dial”, declara. “A janela para a
adoção de políticas substanciais
está se fechando.”

Por conta dessa conjuntura
mais pessimista, o FMI decidiu
revisar para baixo o Produto In-
terno Bruto (PIB) americano. A
nova projeção, para este ano, é

de 2,5% (redução de 0,3 ponto
percentual) e, para 2012, é de
2,7% (queda de 0,2 ponto per-
centual). As explicações para o
crescimento decepcionante, se-
gundo os especialistas do Fun-
do, são os altos preços das com-
modities, condições climáticas
adversas e os transtornos na ca-
deia de abastecimento indus-
trial causados por causa do ter-
remoto no Japão.

O FMI também diminuiu a
perspectiva do PIB das econo-
mias mais avançadas. A nova pro-
jeção, para 2011, do crescimento
dos países desenvolvidos é de
2,2% — redução de 0,2 ponto per-
centual. No entanto, a expectati-
va de 2012 não foi alterada. “É ur-
gente a consolidação fiscal no
país, porque o mercado está bas-
tante preocupado. Não é hora de
relaxar”, afirma Blanchard.

O desafio do Japão, de acor-
do com os especialistas, é defi-
nir um plano de ajustes detalha-
do para o médio prazo. Segun-
do o relatório do FMI, por cau-
sa do tsunami, os transtornos
na oferta atingiram a produção
industrial, o que teve um efeito
maior do que o esperado na eco-
nomia japonesa. Por isso, o PIB
foi revisado para baixo, para
-0,7% (queda de 2,1 p.p.). ■
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Condições financeiras voláteis de países desenvolvidos também dependem, para se recuperarem, de melhora do
cenário nos Estados Unidos, ainda sob fragilidade do mercado imobiliário e diante do impasse da dívida pública
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2011, Primeiro Caderno, p.  6.
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