
0 RISCO E 
A SOBERBA 
Com a crise no mundo rico, o Brasil luta para se defender 
do excesso de dólares. Mas gastos públicos e aumento 
da dívida federal são desaforos à prosperidade atual 

M A R C E L O S A K A T E 

O ditado é antigo 
mas verdadeiro: " D i 

nheiro não tolera desafo
ro". Seu corolário é 
aquele outro provérbio 
segundo o qual "o tolo e 

seu dinheiro logo se separarão". 
Essa sabedoria de almanaque tem apli
cação no Brasil de hoje. O fato de ter
mos sido poupados da crise mundial 
concentrada principalmente nos países 
ricos não significa que sejamos imunes 
aos erros na condução da economia e 
invulneráveis às pressões negativas vin
das de fora. Elas estão batendo às portas 
do Brasil desta vez na forma do que os 
economistas chamam de crise cambial 
por sobra de dólares — a valorização 
excessiva da moeda nacional, o real. o 
que, entre outros desequilíbrios, tira a 
competitividade das exportações brasi
leiras. A presidente Dilma Rousseff es
perava um desfecho no impasse da dívi
da americana para atacar com mais se
gurança a crise cambial brasileira. Não 
houve tempo. Com a cotação do dólar 
perante o real ameaçando cair abaixo de 
1.50, a presidente autorizou o ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, a impor a 
taxação de apostas na valorização da 
moeda brasileira, feitas sobretudo por 
estrangeiros, no mercado de 
derivativos. "Temos de nos 
defender do imenso, do fan
tástico, do extraordinário mar 
de liquidez que se dirige às 
nossas economias, buscando 
a rentabilidade que não tem 
nas suas", disse Dilma no Pe
ru, onde compareceu à posse 

do presidente Ollanta Humala. Não será 
fácil. O país se tornou um dos destinos 
mais procurados pelos investidores in
ternacionais, sem muitas alternativas 
com o martírio de Washington, o sus-
pense na Europa e a vulnerabilidade da 
China, cuja economia depende umbili
calmente da americana. 

O mundo ficou de cabeça para bai
xo, com os dólares correndo do norte 
para o sul, e não mais o inverso. O Brasil 
encontra-se numa situação privilegiada, 
comparando-se a crises anteriores. A dí
vida externa deixou de ser problema há 
anos. e as reservas internacionais (moeda 
forte que pode ser usada para atravessar 
crises de escassez) passam de 340 bi-
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Ihões de dólares. Mas, se para o presi
dente dos EUA nos tempos da grande 
recessão dos anos 30, Franklin Roose-
velt, "a única coisa que os americanos 
deveriam temer era o medo", a situação 
no Brasil é justamente a de não temer a 
crise, a soberba pela situação favorável 
atual. Diz Luiz Fernando Figueiredo, 
sócio da Mauá Sekular Investimentos: 
"A economia brasileira está preparada. 
Mas isso não pode ser motivo para o go
verno deixar de fazer o que tem de ser 
fe i to" . Ele se refere à falta de empenho 
oficial em fazer reformas que possam 
conferir competitividade duradoura às 
empresas exportadoras brasileiras e 
também àquelas que são obrigadas a en
frentar a concorrência de produtos i m 
portados, opção que tem sido postergada 
em favor da intervenção direta no mer
cado de câmbio — cuja eficácia, se há 
alguma, é apenas temporária. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 31, p. 96-97, 3 ago. 2011. 




