
%HermesFileInfo:B-4:20110819:

B4 Economia SEXTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Fernando Dantas / RIO

Para Jim O’Neill, presidente do
Goldman Sachs Asset Manage-
ment, o novo agravamento da
crise global pode aumentar ain-
da mais o descolamento entre
os Brics (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul) e os paí-
ses ricos. A razão é que a redu-
ção do preço das commodities,
que já está acontecendo, pode
aplacar as pressões inflacioná-
rias em países como China e
Brasil, e facilitar o chamado
“pouso suave” – a transição
sem sobressaltos de um ritmo
sobreaquecido de atividade eco-
nômica para uma trajetória de
crescimento um pouco menor
e mais sustentável.

Criador do termo Brics,

O’Neill conversou por telefone,
da Inglaterra, com o Estado.

● O que aconteceu no mercado
hoje? Foram os Estados Unidos,
a Europa, ou os dois?
Foram os dois, infelizmente.
Hoje (ontem) os mercados esta-
vam preocupados com a Euro-
pa, mas nós também tivemos
uma leitura muito fraca em um
indicador antecedente bastante
bom (o índice fabril da área da
Filadélfia). É uma forte evidên-
cia de que a economia america-
na está muito enfraquecida.

● Os ricos voltarão à recessão?

Eu acho que não. Mas parece
que está destinado a um perío-
do razoável de crescimento fra-
co, próximo de uma recessão.

● Por quanto tempo?
É difícil de dizer, mas eu acho
que certamente por uns dois ou
três trimestres. O lado bom dis-
so é que reduz a pressão no pre-
ço das commodities e na infla-
ção. Então, nos Brics, particular-

mente na China, o ciclo de infla-
ção está se revertendo. Isso sig-
nifica que esses países vão po-
der tirar o foco da política mo-
netária agora e, assim, o pró-
prio crescimento não vai se en-
fraquecer muito mais, eu acho.

● Então, isso poderia reforçar o
descolamento dos Brics?
Sim, é o que eu acho.

● Podemos dizer o mesmo sobre
o Brasil, especificamente?
Em certa medida, sim, porque o
grande problema do Brasil du-
rante os últimos seis meses
tem sido a inflação.

● Então, esse agravamento inter-
nacional poderia ser favorável ao
Brasil?
Em termos relativos, sim, defi-
nitivamente.

● Mas não para o mercado de
ações...
Não, infelizmente. Por outro la-
do, eu acho que o que aconte-
cer na China vai ser muito im-

portante. Se os chineses tive-
rem um número melhor de in-
flação para agosto, o que vere-
mos dentro de três semanas,
penso que isso iniciaria uma al-
ta no mercado acionário chi-
nês, que poderia ser positiva pa-
ra todas as bolsas dos Brics.

● A China está apontando para
um pouso suave?
Acho que sim. Eu considero

que o recuo do preço das com-
modities é uma boa notícia pa-
ra o pouso suave na China.

● E quanto a China poderá cres-
cer depois disso?
Entre 7% e 8%. E eu penso que
é bom. A China precisa passar
por um período de crescimento
mais suave.

● Isso não seria ruim para o Bra-

sil, que vem se beneficiando do
crescimento da China?
Na minha opinião, isso torna
impossível para o Brasil crescer
a 7%, mas o Brasil crescendo a
4%, 5% ainda é bom.

● E esse cenário de pesadelo, no
qual os Estados Unidos entra-
riam numa estagnação de déca-
das, como o Japão?
Penso que isso é improvável.
Os EUA têm uma demografia
melhor, tem produtividade me-
lhor e tem autoridades econô-
micas muito mais agressivas.

● Mesmo com esse impasse polí-
tico lá, o sr. acha que eles serão
capazes de conduzir uma boa
política econômica?
Acho que, de certa forma, os ca-
ras da S&P (agência que rebai-
xou o rating americano) fize-
ram um favor aos Estados Uni-
dos. Forçaram-nos a acordar.

● E em relação aos problemas
do euro, qual é a sua visão?
A coisa mais importante é o
que a União Europeia (UE) vai
propor em setembro em ter-
mos de reforçar o Pacto de Esta-
bilidade e de um movimento na
direção de uma política fiscal
mais comum. E, com isso, um
caminho crível para um bônus
da zona do euro verdadeiro.

● O nervosismo do mercado com
a Europa pode piorar?
Os mercados estão naturalmen-
te muito nervosos sobre isso. A
situação está piorando e há fal-
ta de liderança, particularmen-
te da Alemanha. Se eles não tive-
rem algo sensato para apresen-
tar em setembro, podemos ter
a eclosão de uma grande crise.

● A queda de dois dígitos do Ibo-
vespa no acumulado do ano está
mantendo os investidores pes-
soa física fora do mercado acio-
nário ao contrário dos planos da
BM&FBovespa de ampliar essa
base. Profissionais do mercado
avaliam que esse tipo de investi-

dor ainda não se sente seguro
em deixar recursos aplicados em
bolsa durante períodos turbulen-
tos. Para eles, o retorno só será
possível quando a Bovespa enga-
tar uma melhora e sustentar se-
guidas altas frente as perdas acu-
muladas de 20% no ano.

Desde o começo do ano, a bol-
sa perdeu 12.682 pessoas físi-
cas, para 598.233. A ideia, no fim
do ano passado, era ter 5 mi-
lhões de CPFs cadastrados até
2015. / VANESSA STECANELLA

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

O Departamento de Justiça dos
Estados Unidos iniciou uma in-
vestigação em torno das altas
avaliações de risco atribuídas pe-
la Standard & Poor’s aos crédi-
tos imobiliários podres (subpri-

mes) concedidos por institui-
ções financeiras americanas na
década passada, os causadores
da crise de 2008. O caso poderá
se desdobrar em um processo ci-
vil contra a agência, conforme in-
formou ontem o jornal The New
York Times, e foi aberto logo de-
pois da decisão da S&P de rebai-
xar a nota máxima do crédito de
longo prazo dos Estados Uni-
dos, de AAA para AA+.

Desde o anúncio do rebaixa-
mento da avaliação dos EUA, a
S&P está sob questionamento
em várias instâncias do governo
americano e do próprio merca-

do. Primeiro, pelo erro de US$ 2
trilhões nas estimativas de eleva-
ção dos gastos públicos nos pró-
ximos dez anos, presentes na do-
cumentação que justificou a ini-
ciativa. Segundo, porque surgi-
ram suspeitas de vazamento da
decisão antes do anúncio oficial,
no dia 5.

Neste momento, corre uma in-
vestigação paralela sobre as no-
tas da S&P para os créditos imo-
biliários na Security Exchange
Commission, o equivalente no
Brasil à Comissão de Valores Mo-
biliários, que também investiga
as concorrentes Moody’s e

Fitch. O Congresso americano
iniciou também a apuração so-
bre as razões de a S&P ter rebai-
xado a avaliação de risco dos

EUA, mantida por 70 anos. Até o
fechamento desta edição, a S&P
não havia enviado ainda seu co-
municado sobre a investigação
ao Departamento de Justiça.

Na investigação, o Departa-
mento de Justiça pretende iden-
tificar o grau de independência
entre as avaliações de risco e os
negócios da S&P, unidade da Mc-
Graw-Hill Companies. Segundo
o New York Times, um dos alvos
seria David Tescher, responsá-
vel pela área de rating e suposta-
mente o autor de um conselho
aos seus subordinados sobre os
créditos imobiliários podres nos

anos 2000: “Não matem a gali-
nha dos ovos de ouro”. Outros
comandantes da agência tam-
bém estariam na mira do gover-
no americano.

A avaliação AAA para os crédi-
tos imobiliários podres, até
2008, estimulou a concessão de
novas hipotecas sem critérios
mais rígidos e também o des-
membramento desses emprésti-
mos em papéis secundários para
o mercado financeiro.

Em março de 2007, estimava-
se em US$ 1,3 trilhão o valor total
do subprime. Em agosto de
2008, quando a crise eclodiu,
9,2% das hipotecas estavam ina-
dimplentes ou seus proprietá-
rios já haviam sido despejados
pelos bancos financiadores.

Fábio Alves

Quem chegou para trabalhar nas
corretoras de ações ontem de
manhã pegou uma quinta-feira
daquelas: bastou pouco mais de
uma hora depois da abertura do
mercado, às 10 horas, para que a
Bovespa perdesse o equivalente
a um Banco do Brasil e a uma
Braskem juntos, e ainda sobra-
ram uns bons trocados.

Não foi bem uma “quinta-fei-
ra negra” na Bolsa de São Paulo,
como o fatídico 24 de outubro de
1929 em Wall Street, mas na Eu-
ropa muita gente deve ter toma-
do calmante. A Bolsa de Milão
chegou a cair 7,5%, para fechar
em queda de 6,15%. A Bolsa de
Frankfurt encerrou o dia com
perda de 5,82%, mas, no pior mo-
mento, chegou a cair 7%.

Perda bilionária. Já a Bovespa,
que havia fechado na quarta-fei-
ra a 55.073,02 pontos, com mais
de R$ 1,7 trilhão, despencou
5,13%, ou impressionantes 2.827
pontos, por volta das 11h10. A
perda foi de quase R$ 88 bilhões,
o que daria para comprar, em va-
lores do fechamento do dia ante-

rior, todas as ações do Banco do
Brasil e da Braskem negociadas
em bolsa. Em apenas uma hora e
dez minutos de pregão.

Quanto do tombo dos merca-
dos acionários pode-se atribuir
à influência do calendário, qua-
se como uma lei da queda das
quintas-feiras? “Isso é folclore,
mas, por outro lado, até o folclo-
re o mercado negocia também”,
diz Jorge Simino, 57 anos, vetera-
no no mercado acionário, com
30 anos de carreira, muitos dos
quais como analista e depois ges-
tor de fundos do Unibanco. Ho-
je, Simino é diretor de investi-
mentos da Fundação Cesp.

Simino lembra que, no início
da década de 1990, quando o
mercado esperava nervosamen-
te notícias das revistas sema-
nais sobre um sitiado governo
Collor, alguns especuladores es-
palhavam rumores numa quinta-
feira ou sexta-feira, o que deixa-
va muita gente nervosa.

De lá para cá, os rumores es-
cassearam antes do fim de se-
mana, e o que põe o mercado
de sobressalto são os funda-
mentos da economia mundial.
“A abertura hoje foi bem nervo-
sa aqui”, relatou George San-
ders, gestor de renda variável
da Infinity Asset Manage-
ment. “O mercado está olhan-
do os acontecimentos na Euro-
pa, com o medo de saques nos
bancos alemães.”

Apesar de não ter a magnitu-

de de um “crash”, a queda de on-
tem das bolsas mundiais é sufi-
cientemente grande para deixar
os investidores nervosos, disse
Sanders. “Ontem, a bolsa subiu
e tem gente que ainda não está
se sentindo confortável com o
cenário e resolveu vender. O des-
conforto é completo, pois não
se sabe o que vai acontecer com
o sistema financeiro mundial.”

A queda do Ibovespa deixou a
bolsa de valores brasileira “ex-
tremamente barata” e deverá
atrair compradores, na opinião
da estrategista de ações para
mercados emergentes do banco

UBS em Nova York, Jennifer De-
laney. Segundo ela, o preço do
Ibovespa está sendo negociado
próximo a 7 vezes o seu lucro
futuro estimado, que é muito
próximo do nível de 2008 e
2009. Quanto menor a relação
preço/lucro de uma ação, maior
o potencial de alta nessa ação.

EUA investigam altas notas da S&P ao crédito subprime

Em uma hora, perda
da Bovespa equivale a
um BB e uma Braskem
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‘Descolamento dos
Brics pode crescer
com a crise’

Perda no início do pregão
foi de quase R$ 88 bi, o
que daria para comprar
todas as ações do banco
e da petroquímica

Quase 13 mil
investidores saíram
da bolsa este ano

Jim O’Neill, presidente do Goldman Sachs Asset Management

Para O’Neill, queda do
preço das commodities
pode aliviar inflação na
China e Brasil, e facilitar
um ‘pouso suave’

Cenário. Crise, em termos relativos, favorece o Brasil, diz O’Neill

Estadão no tablet:
vídeo analisa o
impacto da crise
nos investidores

Hora de comprar. Para o banco UBS, queda deixou a Bovespa ‘extremamente barata’, o que pode atrair mais compradores

● Tamanho do estrago

Caso foi aberto pelo
Departamento de Justiça
logo após o rebaixamento
da nota de crédito
americana pela agência

US$ 1,3 tri
é a estimativa do valor total do
subprime em março de 2007

9,2%
das hipotecas estavam inadim-
plentes em agosto de 2008
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 ago. 2011, Economia, p. B4




