
O Brasil vai muito bem e não de-
ve sofrer grandes impactos
com a crise internacional. A
análise, no entanto, não veio
de dentro do governo, mas sim
dos economistas e ex-minis-
tros Delfim Neto e Luis Carlos
Bresser-Pereira que, apesar do
otimismo, estão preocupados
com a sustentabilidade do cres-
cimento econômico brasileiro
diante de um cenário de redu-
ção do nível de atividade, agra-
vado pela desvalorização cam-
bial e a forte concorrência com
os importados. No âmbito da in-
dústria, a competitividade dos
produtos nacionais é uma forte
ameaça ao ciclo virtuoso no
qual o país se encontra hoje.

“Há um desconhecimento
grande em torno da crise, mas
sabemos que ela vai se deterio-
rar muito, o que traz um desafio
para o Brasil. O país precisa sa-
ber tirar melhor proveito de seu
atual papel de liderança e não
cometer erros que rompam
com o ciclo de crescimento.
Não podemos ceder às especula-
ções do mercado”, afirma Benja-
min Steinbruch, presidente da
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) e vice-presidente da
Federação das Indústrias de São
Paulo (Fiesp). Em evento da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), rea-

lizado ontem na capital paulis-
ta, ele criticou a falta de ação do
governo frente às fortes oscila-
ções do dólar dos últimos dias,
um item que tem prejudicado a
competitividade da indústria
nacional. “Estamos num gran-
de risco de desindustrialização
por conta das distorções que
existem dentro do país. Não
existe a menor possibilidade de
o Brasil competir com a Ásia”,
diz Steinbruch. “Temos de fa-
zer as reformas necessárias para
que a indústria retome o fôlego
e volte a empregar mais”, justifi-
ca. Para ele, o Banco Central de-
morou para intervir no merca-
do, seja por meio de ações de
compra e venda de dólar, seja
pela redução da taxa de juros.
“O BC fez o que deveria ser fei-
to, mas com muito atraso. Será
muito ruim se ele não mantiver
a queda da taxa nas próximas
reuniões”, defende.

Para o economista Delfim Ne-
to, contudo, o Brasil está protegi-
do de uma crise cambial, o que
reduz aschances de uma even-
tual deterioração da atividade
econômica. “Crise cambial no
Brasil é algo pouco provável.
Mas o problema não está resolvi-
do. Enquanto a taxa de juros real
interna não for igual à externa
nossos problemas vão persistir”.
Ele destaca que o presidente do
BC, Alexandre Tombini não to-
mou atitudes tardiamente, ape-

nas esperou o “sinal amarelo” pa-
ra agir. “Ele está mais afinado
com a realidade do mundo do
que todos os analistas financei-
ros”, diz. Delfim acredita que a
posição da presidente Dilma
Rousseff também é assertiva.
“Ela faz bem quando dá mais
atenção para o crescimento que
para a inflação. Estamos num mo-
mento externo muito complica-
do e os Estados Unidos não vão
colocar ordem na casa antes das
eleições de 2012. O fortalecimen-
to do mercado interno brasileiro,
portanto, é muito mais importan-
te”, completa.

O ex-ministro Bresser Perei-
ra concorda. Para ele, o fato de
o Brasil ter pela primeira vez
uma economista na presidência
é uma vantagem. “O mais im-
portante é que o BC e o Ministé-
rio da Fazenda estão trabalhan-
do juntos dessa vez. A inflação
deve ficar dentro da meta este
ano, embora o governo não este-
ja colocando todas as suas fi-
chas no controle de preços. Ele
está, corretamente, atuando pa-
ra atingir um equilíbrio entre a
inflação, o emprego elevado e o
câmbio. Não é fácil”, diz.

Ele reforça que, para cada
10% de valorização do real, há
1% a mais de inflação. O governo
está correto em apostar na desva-
lorização do real. Se fizer com
cuidado, vai dar certo sem trazer
inflação”, complementa. ■

Carolina Alves
calves@brasileconomico.com.br

Editora: Elaine Cotta ecotta@brasileconomico.com.br

DESTAQUE CRISE FINANCEIRA

Manter competitividade
é o desafio do Brasil

Ueslei Marcelino/Reuters

“

A redução do nível de atividade de setores como a indústria é o principal desafio do país
para enfrentar o contágio da crise internacional e manter o ritmo de crescimento em 4%

“O Brasil está mostrando ao
mundo que é possível fazer a
economia crescer e, ao mesmo
tempo, fazer com que as pes-
soas melhorem de vida. Foi as-
sim que conseguimos driblar a
crise econômica mundial em
2008 e é assim que estamos nos
preparando para evitar impac-
tos maiores da crise atual sobre
o Brasil e sua economia”.

A frase é da presidente Dilma
Rousseff e resume o seu olhar so-
bre como o Brasil se posiciona
diante da crise internacional:
otimista, mas não despreocupa-
do. É postura diferente da do ex-
presidente Lula, que no auge da

crise de 2008 a tratava como
“marolinha” e jogava para os
países desenvolvidos a total res-
ponsabilidade da turbulência.

Com Dilma, é diferente: “é
claro que os países desenvolvi-
dos têm uma responsabilidade
muito maior, porque foi lá que
a crise começou. Mas todos os
outros países sofrem as conse-
quências de alguma forma, ain-
da que indireta. Então, todos
devem ter o direito de partici-
par das soluções”, ressaltou a
presidente ontem, no seu pro-
grama semanal Café com a Pre-
sidente, no qual resumiu e de-
talhou sua passagem pelos

EUA, na semana passada. “Vol-
tei muito animada da Assem-
bleia da ONU”, destacou.

No programa, Dilma lembrou
que a posição defendida pelo
país, na semana passada, duran-
te o encontro em Nova York é
que a saída para a crise econômi-
ca mundial seja discutida por to-
dos os países, de forma conjun-
ta e voltou a dizer que o Brasil
está bem preparado para enfren-
tar o atual cenário econômico,
citando as reservas internacio-
nais em dólar, o fortalecimento
do mercado interno e a manu-
tenção das taxas de desempre-
go. ■ Redação, com ABr

DelfimeSteinbruch
alertamparaasdificuldades
queocâmbiotrazparaa
competitividadeda indústria

Estamos num
grande risco de
desindustrialização
por conta das
distorções que
existem dentro do
país. Não existe a
menor possibilidade
de o Brasil competir
com a Ásia

Benjamin Steinbruch
Presidente da CSN

Dilma diz que Brasil conseguirá “driblar”
crise, mas não é imune ao contágio externo

Dilma:Brasilmostrouque
épossívelcresceremelhorar
avidadaspessoas

OTIMISTA, MAS REALISTA
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A expectativa de que os
bancos centrais da Europa

poderão reforçar a ajuda aos
países em dificuldades trouxe
otimismo às bolsas da região,
dos EUA e do Brasil.

O mundo tem hoje cerca de
200 milhões de desemprega-
dos. E, desde a crise financeira
internacional de 2008, mais de
20 milhões de empregos foram
perdidos, segundo estudo pu-
blicado pela Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) e
pela Organização para Coopera-
ção e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE).

O estudo mostrou que, para
que o mundo volte aos níveis
pré-crise, seria necessário au-

mentar em 1,3% ao ano, até
2015, o número atual de vagas.

Apesar de o índice de desem-
prego ter caído na maioria dos
países do G20 (grupo dos mais
ricos e dos principais emergen-
tes), o declínio foi moderado.

O estudo mostra que a crise
tem mudado algumas das estru-
turas do emprego em vários paí-
ses. As economias avançadas
têm perdido muitas vagas na in-
dústria. Já nos países emergen-
tes, os empregos no setor de ma-
nufaturados e de serviços têm
apresentado boa evolução.

O grupo que engloba África
do Sul, Espanha, Reino Unido

e Estados Unidos, além de re-
presentantes da União Euro-
peia, está puxando os altos ín-
dices de desemprego. Em con-
trapartida, em países como Bra-
sil, Alemanha e Indonésia, os
empregos têm crescido forte-
mente. Em outros, como Ar-
gentina, Austrália e Rússia, a
abertura de vagas é pequena
ou inexistente.

Vagas para jovens
A crise econômica tem afetado,
principalmente, a abertura de
vagas para os mais jovens. O es-
tudo mostra que, em todos os
países do G20, o desemprego en-

tre os jovens é duas a três vezes
maior que o de adultos.

Foi verificada, ainda, uma
tendência de ampliação do pra-
zo de espera por um novo em-
prego. Um terço ou mais dos de-
sempregados na França, Itália,
Alemanha, Espanha, África do
Sul e no Japão estava há mais de
um ano sem trabalho nos pri-
meiros quatro meses de 2011.

A pesquisa foi apresentada
durante reunião dos ministros
de Trabalho e Emprego do G20,
reunidos desde ontem em Paris
para analisar a situação do em-
prego dentro do contexto da cri-
se econômica. ■ ABr

O ex-ministro das Finanças
da Argentina Domingo

Cavallo está orientando a Grécia
na crise e recomendou, entre
outras coisas, que o país deixe a
zona do euro para se recuperar.

A Comissão Europeia
propôs elevar para

¤ 2 trilhões os aportes ao
Fundo Europeu de Estabilização
Financeira, que dará suporte aos
países em dificuldade na região.

● ●●

Cerca de 200 milhões de pessoas estão
desempregadas em todo o mundo

G20
Índice de desemprego do grupo
de países mais ricos mostra
declínio moderado. Perda
de vagas nas indústrias é o que
mais afeta estas economias.

Rodrigo Capote

RESULTADO

➤

Para voltar aos níveis pré-crise
de 2008 é preciso aumento de
1,3% no número atual de vagas

➤

“

➤
LEIA MAIS

A inflação vai
convergir para
o centro da meta
em algum momento.
Não importa se
amanhã ou se em 2014.
O importante
é que a expectativa
inflacionária
está indo para a
direção correta

Delfim Neto
Economista

Os gastos do governo
voltaram ao patamar
pré-crise, de 3%
do PIB. Além disso,
a dívida pública
vem caindo e pode
chegar a 35% do PIB
caso o real volte
a se desvalorizar.
Os antigos problemas
de gestão de gastos
estão mais resolvidos

Ricardo Carneiro
Economista da Unicamp
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Supostamente contratado para
elaborar um plano de calote da
dívida grega, o ex-ministro das
Finanças da Argentina Domin-
go Cavallo tem defendido que a
Grécia abandone a zona do eu-
ro. Segundo ele, a Grécia sofre-
ria menos pressão fora deste
grupo de países. O ex-ministro
argumenta que a saída não cau-
saria danos à balança comer-
cial, uma vez que a Grécia não é
grande exportadora de commo-
dities, como a Argentina.

Cavallo coordenou o plano
de paridade do peso argentino
ao dólar americano nos anos
1990, durante o governo Car-
los Menem. Na avaliação do ex-
ministro argentino, o fim da
paridade foi realizado sem me-
canismo de suporte ao regime
de exportação do país, agra-
vando a crise que terminou
com a renúncia do presidente
Fernando De la Rúa, em 2001.
“Meu principal conselho (à
Grécia) é procurar uma rees-

truturação coordenada da dívi-
da, de modo que o resgate da
União Europeia e do FMI não
corra o risco de ser insuficien-
te para restaurar totalmente a
sua solvência”, disse Cavallo
no início do ano, em entrevis-
ta à Bloomberg.

O ministro das Finança gre-
go, Evangelos Venizelos, ga-
rantiu no domingo que “a Gré-
cia é e sempre será país-mem-
bro da UE e da Zona doEuro”. ■

N.S., com agências

EFEITO CASCATA

Crise consumiu € 222 bilhões em ajuda aos principais países 
envolvidos na turbulência econômica da Europa 
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Grécia
Recebeu € 110 bilhões do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
e do Banco Central Europeu (BCE)

Irlanda 
País tem € 85 bilhões cedidos 
por BCE e FMI para minimizar 
efeitos da crise

Portugal
Repasse de € 27,27 bilhões em 
três anos para contornar crise

Itália
Promete cortar € 70 bilhões em dívidas 
para não recorrer ao socorro externo. 
País levantou € 6,5 bilhões com 
a emissão de títulos do Tesouro 

€ 750 bilhões
Foi o aporte colocado pelo FMI 
(€ 250 bilhões) e os países europeus 
(€ 500 bilhões) na criação de fundo 
emergencial para socorrer a União Europeia

PROVISÃO ANTICRISE

Os ¤ 750 bilhões do Fundo Euro-
peu de Estabilização Financeira
(EFSF, na sigla em inglês) po-
dem não ser suficientes para so-
correr os países da região da cri-
se. A proposta de elevar o reser-
va a ¤ 2 trilhões foi discutida on-
tem pelas autoridades da Comis-
são Europeia em reunião realiza-
da na sede do órgão executivo
da União Europeia (UE) em Bru-
xelas, na Bélgica. Segundo o jor-
nal espanholElMundo, a propos-
ta foi rechaçada pelo alemão
Wolfgang Schäuble, titular das
Finanças no governo da primei-
ra-ministra Angela Merkel —
principal crítica da ajuda à paí-
ses com déficits causados por
falta de austeridade fiscal.

Schäuble garante que o fundo
emergencial vai operar inicial-
mente com ¤ 440 bilhões, como
previsto quando o UE desembol-
sou ¤ 500 na criação do EFSF, se-
guida pelo aporte de ¤ 250 mi-
lhões do FMI. “Demos a eles
(países em crise) os instrumen-
tos para que o fundo possa inter-
vir em caso de necessidade. De-
pois vamos utilizá-lo com eficá-
cia, porém não temos a inten-
ção de reforçá-lo”, disse.

A recusa alemã foi uma res-
posta aos rumores de que a Gré-
cia estaria preparando um calo-
te de sua dívida estimada em
cerca de ¤ 350 bilhões. O plano
estaria sendo elaborado por Do-
mingo Cavallo, ex-ministro
das Finanças da Argentina, res-
ponsável pela suspensão da dí-

vida do país sul-americano em
2001 (leia ao lado).

Recuperação cara
A ajuda financeira ao grupo Pii-
gs (Portugal, Itália, Irlanda e Es-
panha — em inglês) já soma ¤
222,2 bilhões em empréstimos
garantidos pelos próximos três
anos. A maior fatia do repasse
feito pela Banco Central Euro-
peu e pelo FMI foi para a Grécia,
que recebeu ¤ 110 bilhões.

A ajuda inclui a elaboração
de um plano de privatização de
empresas estatais gregas como
garantia de que o governo está
comprometido com a geração
de caixa para reduzir sua dívi-

da. Ação grega, similar à reali-
zada no Brasil com o Programa
Nacional de Desestatização —
criado no governo Fernando
Collor, em 1990 — foi reafirma-
da pelo ministro das Finanças
do país, Evangelos Venizelos.
“É a decisão final e irrevogável
da Grécia fazer o que for neces-
sário para cumprir as suas obri-
gações com os seus parceiros, a
área do euro e o FMI”, afirma.

Ontem foi a vez de o secretá-
rio-geral do Ministério das Fi-
nanças grego, George Christo-
doulakis, dizer que o plano de
privatizações foi pretende arre-
cadar ¤ 50 bilhões com a venda
e o aluguel de ativos do Estado.

Segundo ele, o governo grego já
obteve ¤ 400 milhões com a ven-
da de 10% da operadora de tele-
comunicações OTE para a ale-
mã Deutsche Teleko.

A transação ocorrida em ju-
lho segue estratégia desenhada
pelo FMI também para Portu-
gal. O governo português tenta
agora vender companhias como
a petrolífera Galp, a energética
EDP e a aérea TAP a investido-
res brasileiros. Entre as prefe-
rências de investidores a serem
recebidos em Portugal estão a
Petrobras e os fundos de pensão
— em especial os ligados ao go-
verno, como a Previ, dos funcio-
nários do Banco do Brasil. ■

Nivaldo Souza
nsouza@brasileconomico.com.br

Andrea Comas/Reuters

Europa quer
¤ 2 tri para
sair da crise

“Demos aos países em
crise os instrumentos
para que o fundo
de estabilização
possa intervir em
caso de necessidade.
Não temos a intenção
de reforçá-lo

Wolfgang Schäuble
Ministro das Finanças

da Alemanha

Alemanha recusa proposta para elevar
reserva do fundo emergencial do bloco

DESTAQUE CRISE FINANCEIRA

Domingo Cavallo recomenda saída da zona
do euro para reestruturar dívida grega

ASSESSORIA PORTENHA

JoséLuisZapatero,
primeiro-ministro

daEspanha,dissolveu
oparlamentocom

medodacrise
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Zapaterodissolveparlamentoparanãoreproduzir fracassoeleitoraldeSakozy

CRISEPOLÍTICA

O medo de o primeiro-ministro
da Espanha, José Luis Zapatero, de
ver os revés político sofrido pelo
colega Nicolas Sarkozy, presidente
da França, atravessar os Pireneus
o levou a dissolver o parlamento

espanhol ontem. As eleições foram
marcadas para 20 de novembro.
A decisão do líder socialista era
esperada ante o impacto da crise
espanhola, que tem reduzido sua
popularidade. Zapatero tenta

conter avanço da oposição
conservadora liderada por Mariano
Rajoy, do Partido Popular (PP).
Ao contrário de Sarkozy, líder do
movimento conservador francês
que nas eleições do último domingo

assistiu ao avanço dos socialista
no Senado, Zapatero espera
segurar os conservadores. O PP
cresce nas pesquisas em meio ao
descontentamento dos espanhóis
com o desemprego de 21%.

A dissolução do Parlamento é uma
tentativa dos socialistas de viabilizar
a candidatura do ex-ministro do
Interior Alfredo Pérez Rubalcaba
ao posto de primeiro-ministro
em 2012. N.S., com agências
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As bolsas de valores da Europa e
dos Estados Unidos fecharam
em forte alta ontem, refletindo
notícias de que o Banco Central
Europeu (BCE) pode melhorar
as condições de ajuda a países
da região com problemas fis-
cais, por meio do aumento de re-
cursos do Fundo Europeu de Es-
tabilização Financeira (leia mais
na página 6). Antes da abertura
destes mercados, na Ásia houve
queda justamente por receios
sobre a situação da Europa. No
Japão, a desvalorização foi de
2,17%. Já o Ibovespa, principal
índice acionário brasileiro,
acompanhou o bom humor da
Europa e Estados Unidos e en-
cerrou a sessão de ontem com
valorização de 0,97%. No entan-
to, o movimento de alta não de-
ve continuar por muito tempo.

Isso porque a palavra de or-
dem do mercado continua a ser
volatilidade. O índice que mede
o “sobe e desce” da bolsa ameri-
cana, o Volatility S&P 500 In-
dex (VIX), chegou a registrar
40 pontos ontem, metade do
que alcançou durante a crise de
2008. “Na volatilidade, os movi-
mentos de alta são momentâ-
neos e de baixo volume, o que
mostra o receio do investidor e
a falta de confiança na continui-
dade desta tendência para cima
das bolsas”, afirma o gerente
de vendas da Fator Corretora,
Cristiano Braga.

Ontem, a BM&FBovespa re-
gistrou R$ 5 bilhões em opera-
ções de venda e compra de ati-
vos, volume considerado baixo
pelo especialista. Ele acrescenta
que a alta de segunda-feira foi
baseada em notícias com pouco
fundamento. “O que temos real-
mente de novo?” indaga, com-
pletando que a ajuda do BCE já
estava prevista. “De concreto,
não houve nada”, pondera.

Já o economista-chefe da
Gradual Corretora, André Per-
feito, credita a alta de segunda
à expectativa de que o Banco
Central Europeu vá reduzir a
taxa de juro dos países da zona
do euro de 1,5% ao ano a 1%
ao ano em sua reunião do dia 6
de outubro, o que tende a esti-
mular as economias do velho
continente. Perfeito acredita
que neste momento de volatili-
dade o resultado líquido da
bolsa acaba sendo de queda.
“Isso porque aumenta a inse-
gurança e as pessoas saem da
renda variável e vão para a ren-
da fixa, apesar de existirem ar-
gumentos para queda dos ju-
ros”, afirma.

Se entre os investidores de bol-
sa parte não acredita em piora no
cenário externo, entre os investi-
dores de renda fixa, isso já está
sendo precificado. O economista
da Gradual diz que os contratos
de juros futuros mostram uma ex-
pectativa do investidor de mais
cortes na taxa básica de juro (Se-
lic). O relatório Focus, divulgado
pelo Banco Central (BC) ontem,
revela essa queda nas expectati-
vas. O mercado manteve a previ-
são para a taxa básica de juro para
11% no final de 2011. Para o fim de
2012, no entanto, os economistas
preveem a Selic a 10,75% ao ano.

Os contratos de juro futuro
negociados no Brasil já mos-
tram essa realidade. Aqueles
com vencimento em janeiro de
2012 tiveram queda de 0,10 pon-
to percentual em seu prêmio,
passando de 11,22% em 23 de se-
tembro para 11,12% em 26 de se-
tembro. Mas os contratos com
vencimento mais longo são os
que mais sentem a piora do ce-
nário externo. Aqueles de janei-
ro de 2013 passaram a um prê-
mio de 11,45% em 26 de setem-
bro, queda de 0,19 ponto.

Em meio a este cenário de vo-
latilidade, ganha destaque o ou-
ro, ativo considerado como
“porto-seguro”. Ontem, a onça
troy, medida para o metal em
Nova York que representa cerca
de 31 gramas, subiu quase 2%
ante sexta-feira, passando a ser
vendida a US$ 1.623. ■

Divulgação

Pawel Kopczynski/Reuters

Bolsas mundiais têm dia de alta,
mas bom humor é passageiro
Mercados subiram nos EUA, Europa e Brasil, no entanto, economistas ressaltam que volatilidade está acentuada

Flávia Furlan
ffurlan@brasileconomico.com.br

André Perfeito,
economista-chefe
da Gradual
Corretora, diz
que resultado
líquido da bolsa
é negativo em
momentos de
turbulência

DESTAQUE CRISE FINANCEIRA

NaEuropa,Bolsa
deFrankfurt,na

Alemanha,chegoua
subir2,87%no

pregãodeontem

DIA DE BOM HUMOR

Bolsas sobem em meio a novas notícias de ajuda 
a países da zona do euro 

2,87% 1,21%
Foi a maior alta identificada em bolsas 

de valores no pregão de ontem, 
correspondente à da Bolsa
de Frankfurt, na Alemanha 

Foi quanto chegou a subir o Ibovespa, 
principal índice acionário da bolsa brasileira, 

no pregão de ontem, quando ele fechou
com valorização de 0,97% 

Fontes: agências internacionais e Brasil Econômico
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