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PERDAS ACUMULADAS

A expectativa de um crescimento
econômico mundial menor do
que o esperado e as dificuldades
fiscais enfrentadas pelas princi-
pais economias do mundo — so-
madas ao rebaixamento da nota
de risco de crédito dos Estados
Unidos servindo de catalisador pa-
ra todas essas incertezas — fize-
ram os mercados financeiros des-
pencar ontem. A bolsa brasileira
chegou muito próxima de um cir-
cuit breaker, que é a parada técni-
ca que ocorre quando as perdas su-
peram os 10%: na mínima do dia,
o ibovespa chegou a cair 9,74%.

Esse cenário de incerteza deve
prevalecer nos próximos dias até
que haja maior clareza dos ajustes
que serão feitos para solucionar os
problemas fiscais. “O mundo vai
crescer menos e com todos esses
problemas”, afirma o economista
do Santander Cristiano Souza.

Para o economista, a forte
queda ocorrida nas bolsas on-
tem não reflete apenas o rebai-
xamento da nota dos EUA, mas
também a falta de clareza do pa-
cote de ajuda à Grécia e os da-
dos fracos dados econômicos
que as principais economias
veem apresentando. “Há uma
incapacidade de acordo geral.
Dificilmente se acha acordo pa-
ra os problemas sérios”, acredi-
ta Souza, lembrando que tam-
bém há dúvidas sobre a questão
fiscal na Espanha e na Itália.

As bolsas de todo mundo fecha-
ram em queda ontem. As perdas
começaram a se materializar logo
no início dos negócios e foram
agravadas pelas declarações do
presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, sobre a decisão da
Standard & Poors de rebaixar a no-
ta do país de AAA para AA+. “Os
mercados irão subir e cair, mas is-
so são os Estados Unidos da Amé-
rica. Não impor-
ta o que uma
agência possa di-
zer, nós sempre
fomos e seremos
um país AAA.”

Para o vice-pre-
sidente de Tesoura-
ria do West LB, Ures
Folchini, o que ocor-
reu ontem é que ficou
claro para os investido-
res que um ajuste fiscal
terá que ser feito nas
principais economias do
mundo e que isso causará
desaceleração econômica.
“O que podemos esperar

agora é que o mercado se acomo-
de em um outro patamar e fique
assim por um bom tempo”, diz.

Ao final do dia, o índice Dow
Jones da bolsa de Nova York fe-
chou em queda de 5,55%. A que-
da na bolsa brasileira foi maior,
de 8,08%, chegando aos 48.668
— a menor pontuação desde 30
de abril de 2009. A queda é a
maior desde 22 de outubro de
2008, quando o mecanismo de
circuit breaker foi acionado pe-
la última vez na bolsa brasileira.

Estímulo ao crescimento
Esse cenário é agravado pelo fa-
to de os governos terem limita-
ções para conceder ajuda que
possam estimular o crescimen-
to econômico. “Dá para dar estí-
mulos, mas não dá para ser por
muito tempo”, diz Folchini.

O economista sênior do BES In-
vestimento, Flávio Serrano, tam-
bém concorda que há um limite
para a concessão de estímulos por
parte dos governos e que, ainda
assim, esse tipo de ação é o opos-
to ao necessário para solucionar
os problemas de hoje. “É um ba-
lanço muito complicado. Você
acalma o mercado no curto pra-

zo, mas a solução é um ajuste de
médio e longo prazo e isso não se
faz sem uma cota de sofrimento”.

Para o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, a crise está em
uma fase cada vez mais “crôni-
ca”. Ele disse acreditar que os
países desenvolvidos não vão se
recuperar brevemente e que o
governo está preparado para to-
mar as medidas necessárias. “Se
faltar crédito para o comércio in-
ternacional, nós vamos usar as
reservas internacionais. Se faltar
crédito no mercado interno, nós
temos os bancos privados e pú-
blicos”, disse o ministro após
reunião com a presidente, Dil-
ma Rousseff.

Apesar da consciência de que
a crise está mais grave, profissio-
nais do mercado financeiro e ope-
radores não acreditam que a tur-
bulência será tão grave como a
de 2008, após a queda do Leh-
man, porque não há problemas
no sistema financeiro. Além dis-
so, afirma o presidente da Feder-
çaão Brasileira dos Bancos (Febra-
ban), Murilo Portugal, hoje os
bancos brasileiros estão em situa-
ção melhor do que em 2008. ■

Com Bloomberg e Reuters

Ana Paula Ribeiro
aribeiro@brasileconomico.com.br

Editora: Fabiana Parajara fparajara@brasileconomico.com.br
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Rebaixamento dos EUA
catalisa incerteza global
Cenário aponta clareza do mercado sobre menor expectativa de crescimento econômico

LEIATAMBÉM

● Brasil está “blindado”
contra turbulência externa,
segundo economistas. p. 10

● Gabrielli diz que Petrobras
manterá plano de captação. p. 18

● Câmbio teve maior alta
diária em mais de um ano em
razão do temor externo. p. 30

● Banco Central Europeu
interveio no mercado para tentar
evitar crise na zona do euro. p. 36
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Para Gustavo Loyola,
ex-presidente do Banco

Central, crise mostra que não se
pode “brincar” com a questão
fiscal. Segundo ele, “hoje Brasil
depende mais dele mesmo”.

Segundo David Beers,
diretor da S&P, classificação

dos EUA não deve ser revista
no curto prazo. Seguradoras
e financeiras do país também
tiveram redução de nota.

Apesar do rebaixamento da
Standard & Poor’s, títulos

do Tesouro americano tiveram
muita procura ontem, o que indica
que a credibilidade das agências
de rating está em xeque.

● ●
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●

Investidores revivem clima
de tensão da crise de 2008

O clima de nervosismo que atin-
giu as bolsas mundiais em se-
tembro de 2008, quando o ban-
co Lehman Brothers anunciou
sua quebra, voltou a ganhar es-
paço ontem, dia de repercussão
no mercado do rebaixamento
do rating da dívida dos EUA pe-
la Standard and Poor´s. Os ope-
radores de bolsa apostavam se
uma parada técnica (circuit
breaker) iria acontecer, para
que se interrompesse as perdas.
A possibilidade começou a ser
pensada com o Ibovespa caindo
mais de 7%. A parada técnica é
acionada quando se chega à des-
valorização de 10%.

A queda é causada pelo receio
dos investidores de uma nova
crise como a de 2008, que com-
prometa o crescimento mun-
dial. Mas, para o economista da
Banif Corretora, Mauro Schnei-
der, não se pode dizer que a cri-
se de agora é similar à de três
anos atrás. Ele explica que, na-
quela época, logo após a quebra
do banco de investimentos ame-
ricano, houve absoluta insegu-
rança dos investidores em rela-
ção à qualidade dos ativos, o
que derrubou as bolsas por mui-
to tempo. “Agora, o que se tem
é uma percepção de que os paí-

ses desenvolvidos têm um pro-
blema de endividamento longe
de ser equacionado que vai atra-
palhar o crescimento econômi-
co mundial”. Sobre por quanto
tempo vai perdurar esse mo-
mento negativo, ele diz que ain-
da não é possível prever.

O economista do Santander
Cristiano Souza também não vê
similaridades entre os dois mo-
mentos. “Aquela crise de 2008
foi muito mais séria, com preo-
cupação com contrapartes, ga-
rantias e potenciais perdas. O
mercado de crédito travou”,
diz, lembrando que os governos
tiveram de adotar pacotes de
ajuda financeira para estimular

a economia. Na atual turbulên-
cia, Souza acredita que não há a
mesma gravidade e que o pâni-
co está mais relacionado a incer-
tezas. “Você não tem perdas e o
mercado de crédito não está tra-
vado. Mas é claro que há merca-
dos mais fragilizados.”

O professor da Escola de Eco-
nomia da Fundação Getulio Var-
gas de São Paulo Rogério Mori diz
que foi a ajuda dos governos ao se-
tor privado em 2008 que prejudi-
cou a situação fiscal. “O que acon-
tece agora é a constatação de que
a política fiscal que evitou um co-
lapso maior em 2008 não atuou
no sentido de estimular um retor-
no mais vigoroso do setor priva-
do”, afirma. Para ele, a única al-
ternativa dos países é dar um si-
nal fiscal forte, com aumento de
impostos ou corte de gastos, que
mostre um compromisso com o
endividamento.Essa seria a saída
mais natural, mas que teria como
custo uma demanda menor e o
risco de nova recessão.

Enquanto esse problema não
se resolve, o mercado de títulos
públicos sente o efeito. Para Mo-
ri, o que acontece é uma reade-
quação de risco dos ativos por
conta da situação fiscal do país.
“A elevação do grau de risco sig-
nifica que os investidores paga-
rão taxa de juro mais alta para
carregar os títulos”. ■ Flávia
Furlan e A.P.R.

Menahem Kahana/AFP

Infografia: Alex Silva

➤ ➤

Na última crise
financeira, os
investidores estavam
preocupados com a
qualidade dos ativos
e suas contrapartidas
e, agora, o receio
se dá por conta do
crescimento da
economia global

➤

Operadores da bolsa apostavam
se no pregão de ontem haveria
parada técnica para travar perdas

LEIA MAIS
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A decisão de rebaixamento do
rating soberano dos Estados Uni-
dos, embora tenha derrubado
as bolsas no mundo todo, ele-
vou a demanda por títulos do te-
souro americano. O movimen-
to, no mínimo contraditório, re-
vela que o investidor mantém a
confiança na capacidade de pa-
gamento da dívida pelo gover-
no, independentemente da ava-
liação da agência de risco Stan-
dard and Poor’s (S&P). “Em um
cenário de aumento de risco,
não há porto mais seguro que o
tesouro americano”, diz Home-
ro Guizo, economista da LCA.
“Ninguém acredita em calote,
ainda mais após o anúncio de
elevação do teto da dívida. O re-
baixamento pela S&P, portanto,
apenas catalisou a percepção de
piora no cenário externo”.

Além disso, a reação do merca-
do pode indicar que a imagem
das agências de classificação de
risco ainda está abalada pelo epi-
sódio do estouro da bolha imobi-
liária de 2008. Na época, elas só
rebaixaram as notas das empre-
sas envolvidas após a crise do sub-
prime. “As agências têm um histó-
rico de erro muito grande e deixa-
ram de ser confiáveis há muito
tempo”, afirma Jason Vieira, ana-
lista internacional da Cruzeiro do
Sul Corretora. Ele destaca que a
queda do rating americano foi fei-
ta com uma tese política e, portan-
to, subjetiva. “A S&P alegou que
o Congresso americano saiu abala-
do, o que afetou a credibilidade
do país. Essa análise passou longe
do embasamento técnico”.

Segundo relatório divulgado
pela própria agência, além do
pacote aprovado no Congresso
ter sido insuficiente para estabi-
lizar a dinâmica da dívida ameri-
cana, o rebaixamento “reflete
que a efetividade, estabilidade e
previsibilidade da formulação
de políticas nos Estados Uni-
dos, assim como as instituições
políticas, se enfraqueceram em
um momento de desafios fiscais
e econômicos, além do que ante-
cipávamos quando atribuímos a
perspectiva negativa para o ra-
ting em 18 de abril de 2011.”

“Para tentar salvar a própria
credibilidade após o episódio de
2008, a S&P se antecipou no re-
baixamento do rating america-
no, mesmo quando as demais
agências já disseram que não fa-

rão o mesmo”, diz José Luis Lei-
te Doles, sócio de mercado de
capitais da Barcellos Tucunduva
Advogados. “A consequência,
infelizmente, é que muitas pes-
soas vão perder dinheiro com is-
so, vendendo ações no movi-
mento de baixa das bolsas”.

Sebastian Briozzo, diretor de
rating soberano para América La-
tina da S&P nega que o rebaixa-
mento esteja em desacordo com
o cenário americano. “A compa-
ração de um país a outro é parte
fundamental da avaliação de ris-
co. Chegamos à conclusão que os
Estados Unidos não pertenciam
mais ao grupo dos Triple A”, diz.
Também afirma que não há dis-
crepância na análise da agência.
O que faz com que um país em for-
te crise fiscal, como a Espanha,
ou em constante risco político, co-
mo Israel, terem um rating mais
elevado que o Brasil, por exem-
plo, é o histórico de estabilidade.
“Há sérios desequilíbrios na Euro-
pa, não há dúvidas, mas a Espa-
nha tem grandes possibilidades
de exportar e se financiar, o que
torna o seu risco de calote muito
menor que de muitos países em
desenvolvimento”, diz.

No caso do risco político, o pe-
so que esse fator tem sobre a ca-
pacidade de pagamento de um
país é menor, por exemplo, do
que itens como política fiscal e
externa. “Ainda assim, busca-
mos sempre aprimorar os nos-
sos critérios de avaliação. Fize-
mos a última mudança em ju-
nho e achamos que a metodolo-
gia está bastante adequada ho-
je”, afirma Briozzo.

Alex Agostini, economista-
chefe da Austin Rating, reforça
que a estabilidade econômica
do Brasil é relativamente recen-
te. “Há menos de vinte anos ain-
da enfrentávamos a superinfla-
ção, elevado nível de endivida-
mento e nossa economia era
muito fechada. É natural que o
rating brasileiro esteja crescen-
do só agora”, diz. Nesse sentido,
visto que a estabilidade da eco-
nomia americana está “consoli-
dada”, Agostini diz que o rebai-
xamento da nota soberana foi
uma precipitação equivocada.
“O papel de uma agência é ante-
cipar um cenário, mas, entre
2008 e hoje, não houve mudan-
ça significativa do cenário eco-
nômico e fiscal do país, o que in-
valida qualquer rebaixamento”,
afirma. “Uma simples nota de
alerta teria sido suficiente.” ■

Carolina Alves
calves@brasileconomico.com.br

A agência de avaliação de risco
Standard & Poor's analisa que
deve demorar para que os Esta-
dos Unidos voltem a ter a nota
máxima AAA em seu critério,
depois da queda para o conceito
AA+ — pela primeira vez na his-
tória — divulgada na sexta-fei-
ra. “Não vemos nada no hori-
zonte que possa tornar esse ce-
nário mais provável”, afirmou
David Beers, diretor da S&P.

De acordo com a agência, pa-
ra que os EUA voltem a ter ava-
liação AAA, será necessária
uma redução do déficit no mé-
dio prazo, além de um pacote
de estabilização da economia.
Avalia-se, contudo, que a retira-
da de benefícios fiscais no país
poderia levar a uma elevação da
perspectiva, que atualmente es-
tá negativa, para estável.

Segundo a S&P, o risco político
e o risco fiscal foram os principais
motivos que impulsionaram a de-
cisão. “Acreditamos que os políti-
cos, de todos os partidos, não fo-

Recuperação da

S&P põe agências
de classificação de
risco em xeque

Segundo avaliação da Standard
& Poor’s, não há possibilidade
de alteração no cenário próximo

“

Mesmo com rebaixamento do rating, mercado acredita que não
há investimento mais seguro que títulos do tesouro americano

Os Estados Unidos
ainda são o país mais
sólido do mundo,
representando um
terço da economia
global. Ninguém
acredita em calote.
O rebaixamento
foi precipitado
e equivocado

Alex Agostini
Economista-chefe da

Austin Rating
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ram capazes de tomar medidas
que coloquem as finanças públi-
cas dos Estados Unidos em uma
direção sustentável”, disse John
Chambers, outro diretor da S&P.

Além disso, a S&P destacou
que a dívida líquida do governo
americano já atinge 75% do
Produto Interno Bruto (PIB) nes-
te ano, e em todos os cenários
avaliados pela agência, esse ní-
vel tende a subir. No cenário
base, a previsão é de que a dívi-
da atinja 79% do PIB em 2015,
e 85% em 2021. Com isso, a dívi-
da líquida atingiria US$ 20 tri-

lhões daqui a dez anos.
Para a S&P, caso não sejam

aprovados outros cortes no or-
çamento, deverá ocorrer um no-
vo rebaixamento no rating dos
EUA. “Se os parlamentares não
vierem com cortes nos gastos,
esse seria um exemplo de desli-
ze”, disse Chambers.

Os diretores da agência, contu-
do, afastaram a possibilidade de
que o governo americano deixará
de pagar suas obrigações, já que
“não há indicação de calote”. Pa-
ra a S&P, o dólar não vai perder
seu papel de moeda de referência

internacional, o que permite um
menor custo financeiro para o go-
verno e para o setor privado do
país. “Por falta de alternativas, es-
peramos que o dólar mantenha es-
sa posição”, afirmou Chambers.

Outros rebaixamentos
A Standard & Poor's também re-
baixou ontem a nota concedida
às entidades hipotecárias ameri-
canas Fannie Mae e Freddie Mac
de AAA, a máxima possível, pa-
ra um degrau abaixo, AA+.

“Os rebaixamentos da classi-
ficação de Fannie Mae e Freddie

Mac refletem a dependência di-
reta do governo americano, am-
bas sob tutela do estado desde
setembro de 2008”, indicou a
agência em comunicado.

Fannie Mae e Freddie Mac são
duas entidades de empréstimos
hipotecários controladas pelo go-
verno dos EUA. Foram criadas pe-
lo Congresso durante a Grande
Depressão para revitalizar o mer-
cado imobiliário, garantindo 30
milhões de empréstimos hipote-
cários com valor superior a US$
5,5 trilhões. ■ Felipe Peroni,
com agências internacionais

Benjamin Beavan/Reuters

nota máxima pelos EUA deve demorar

Brendan McDermid/Reuters

OPERAÇÃO

Umaavaliação,a
princípio, considerada
confiávele imparcial

“Não vemos nada no
horizonte que possa tornar
esse cenário (volta do rating
AAA para os EUA) provável”

David Beers
Diretor
da Standard
& Poor’s

As notas que as agências de
classificação de risco dão a
empresas e países são resultado
do trabalho de ao menos dois
analistas, que as elaboram em
discussões internas com outros
colegas, mas que em grande
parte são baseadas em
informações públicas. A maioria
dos Estados e empresas paga as
agências para que classifiquem os
riscos de suas dívidas. Sem essa
avaliação, a princípio considerada
confiável e imparcial, diversos
investidores rejeitam os títulos.
Independentemente de se tratar
de um país ou de uma empresa,
a agência realiza uma primeira
análise, que avalia os riscos
de calote de seus empréstimos,
atribuindo a eles uma nota,
que vai de um triplo A positivo
(AAA+), a melhor, a D, a pior,
que significa quebra.
“Acompanhados por um colega,
entrevistam o emissor da dívida,
seja o diretor financeiro,
diretor-geral ou gerente. Em
casos de empresas, fala-se com
vários executivos e no caso
de um Estado, com o ministro da
Economia ou das Finanças”,
explica Norbert Gaillard, assessor
do Banco Mundial e autor de um
livro sobre as agências de risco.
São realizadas uma média de
três a quatro dias de reuniões,
que incluem entrevistas com
o presidente do Banco Central e
altos funcionários com os quais
estatísticas e previsões recentes
são analisadas, diz Gaillard.
Trata-se de um trâmite curto em
relação às missões do Fundo
Monetário Internacional (FMI)
que empregam de duas a três
semanas. O interessado, país ou
empresa, é informado sobre
a decisão, em geral doze horas
antes da publicação. Pode
inclusive formular objeções, “mas
a agência pode ignorar”, explica
Gaillard. A nota pode ser revisada
uma vez por ano ou quando a
agência considerar necessário,
no caso, por exemplo, de
importantes fatos políticos,
sociais e econômicos. AFP

Paraanalistas,notadealertaaosEUAteriasido
suficiente.Agêncianãoprecisavater rebaixadonota
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O aprofundamento da crise glo-
bal com o surgimento de novo
cenário recessivo pode abrir es-
paço no Brasil para juros meno-
res, mas não para mais gastos
públicos. “Não temos no Brasil
uma situação fiscal tão confortá-
vel que permita o uso intenso da
política fiscal”, diz Gustavo
Loyola, ex-presidente do Banco
Central e sócio da Tendências
Consultoria. Apesar de apreensi-
vo com a crise que se delineia
no mundo, o economista vê ho-
je uma disposição maior de ação
— até por conta dos traumas da
crise de 2008 — seja no âmbito
do G20, do Banco Central Euro-
peu ou dos governos locais.

O que piora a cena global hoje,
Estados Unidos ou Europa?
A questão mais aguda que pode
levar a uma crise mais grave do
ponto de vista financeiro é a cri-
se fiscal na Europa que afeta vá-
rios países. Todo o esforço atual-
mente deve ser na direção de
evitar que a crise fiscal se alas-
tre para países maiores como a
Itália e Espanha e a situação se
deteriore a ponto de haver calo-
te da dívida, levando à necessi-
dade de socorro de governos.

O caminho da correção
é o ajuste fiscal?
Para os mercados melhorarem,
os países terão que fazer aperto
fiscal, sim. Agora, um aspecto a
ser colocado aqui é que ajuste
fiscal tem efeito recessivo no
curto prazo. Mas não adianta fa-
lar em uso de instrumento mo-
netário porque os juros já estão
muito baixos, tanto na Europa
quanto nos Estados Unidos, e
não há margem para se fazer
muita coisa. E mesmo o “quanti-
tative easing” (que permite a
emissão de dinheiro novo, via
flexibilização monetária quanti-
tativa) nos EUA está esgotando
o espaço para ir muito além.

A crise pode se aprofundar
muito?
Mesmo que não se tenha um pro-
blema maior de default hoje, a
Europa vai crescer pouco nos
próximos anos e os EUA tam-
bém — independentemente de
a crise piorar ou não, os núme-
ros recentes da economia não
têm vindo bons. E o humor dos
mercados ficou muito ruim nos
últimos dias justamente porque
juntou o rebaixamento do ra-

ting soberano dos EUA ao risco
de não pagamento da dívida de
alguns países da Europa. A situa-
ção é delicada, mas acho mais
provável os países irem gradual-
mente reconhecendo os proble-
mas e, no caso de Portugal e da
Grécia, por exemplo, deve ha-
ver um default seletivo (pacote
de ajuda), com o sistema bancá-
rio dando a sua contribuição.
Embora eu não veja uma crise
grave que leve ao default de Itá-
lia e Espanha, acredito que os
problemas são grandes.

Como pode haver reversão
deste cenário?
Para acertar a situação nesses
países é preciso um esforço enor-
me dos governos, isso além do
fato de que mesmo países que
não estão com problemas de cri-
se aguda agora terão que fazer

esforços fiscais razoáveis nos
próximos anos. Nesse aspecto, a
situação na Europa é mais com-
plicada do que a dos EUA, que es-
tão com problema agora porque
é ano anterior às eleições e há
forte polarização entre democra-
tas e republicanos. Só que os
americanos têm mecanismos
melhores para fazer o ajuste fis-
cal nos próximos anos. Já a Euro-
pa é uma união monetária, mas
cada país é soberano, o que difi-
culta muito qualquer negocia-
ção. De qualquer forma, vejo ho-
je uma disposição maior de coor-
denação e ação mais rápida, seja
do G20, do Banco Central Euro-
peu e dos governos locais no sen-
tido de evitar efeitos extrema-
dos. A Itália já sinalizou que vai
fazer ajustes. Na Espanha a situa-
ção é mais complicada, tendo
em vista as eleições neste ano.

Até lá, eles não devem fazer
grandes anúncios porque o pri-
meiro-ministro José Luis Zapa-
tero não tem condições de se
comprometer demais e, mesmo
que se comprometa, não terá
muita credibilidade.

Como o Brasil vai passar
por esse momento de
turbulência no mundo?
A crise chama a atenção para o
fato de que não se deve brincar
com a questão fiscal. No pós-cri-
se de 2008, todo mundo come-
çou a usar a política fiscal para
reativar as economias — ocorre
que os países que já vinham com
problemas fiscais só pioraram a
situação. Hoje, o Brasil tem que
manter a política fiscal austera.
Não há espaço para gastar mais
considerando-se que no ano
que vem tem aumento do salá-

rio mínimo (alta de quase 14%,
segundo as regras atuais) e gran-
des investimentos que precisam
acontecer no país. Não temos no
Brasil uma situação fiscal tão
confortável que permita o uso
intenso da política fiscal. Agora,
se a crise global realmente for re-
cessiva, poderá abrir espaço pa-
ra baixar juros. Ou seja, é me-
lhor usar mais um mix de estí-
mulos voltados para a política
monetária e menos política fis-
cal, se o cenário global se dete-
riorar. Isso sem descuidar da po-
lítica econômica como um todo
porque a inflação é o pior inimi-
go do crescimento e pede aten-
ção por aqui. Eu diria que hoje o
Brasil depende mais dele mes-
mo. Se for adotada uma política
correta, a gente consegue sair
dessa crise com relativamente
poucos problemas. ■

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

Crise mostra que não é possível
“brincar”com a questão fiscal

Henrique Manreza

“

Para ex-presidente do Banco Central, “hoje o Brasil depende mais dele mesmo” e, se adotar ações que reunam
mais política monetária e menos de política fiscal, pode sair da turbulência sem enfrentar muitos problemas

Não adianta falar em
uso de instrumento
monetário porque
os juros já estão
muito baixos, tanto
na Europa quanto
nos Estados Unidos,
e não há margem para
se fazer muita coisa

DESTAQUE MERCADO FINANCEIRO

Paraeconomista,“Brasil
temquemanterapolítica
fiscalaustera.Nãohá
espaçoparagastarmais”

ENTREVISTA GUSTAVO LOYOLA economista e sócio da Tendências Consultoria
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