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Revisitando a economia mundial

Se os EUA se recuperarem, a indústria mexicana se sairá bem. Por John Paul Rathbone

“É com menos
p rote c i o n i s m o ,
e não com mais,
que se vai
reagir à crise
i n te r n a c i o n a l ”
Do presidente mexicano, Felipe
Calderón, na Cúpula das
Américas, ao criticar o Brasil por
sua política de defesa comercial,
que acabou impondo cotas a
carros fabricados no México

Luiz Carlos
Mendonça de Barros

Grandes investidores
institucionais no mundo
aplicam hoje seus
recursos em títulos que
pagam juros fixos

V
ou deixar de lado os
problemas da econo-
mia neste início do se-
gundo ano do governo

Dilma e olhar para fora do Brasil.
Afinal, como sabe o leitor do Va -
lor, o analista precisa ter um
olho no peixe — o Brasil — mas o
outro no gato, que hoje é repre-
sentado pelos Estados Unidos,
Europa e principalmente a Chi-
na.

Depois de algumas semanas de
certa calmaria, a flutuação violen-
ta dos preços dos ativos negocia-
dos pelo mundo afora voltou à or-
dem do dia. Por exemplo, a Boves-
pa caiu 1,2% na segunda passada,
1,9% na terça, 0,7% na quarta, para
subir 2,9% no dia seguinte e quase
2% na sexta (no momento em que
escrevia esta coluna). Esse mesmo
vai e vem ocorre nas bolsas ameri-
canas, nos mercados de câmbio e
nos negócios com títulos de renda
fixa nos quatro cantos do mundo.

Confesso que nunca vivi um pe-

ríodo de irracionalidade tão gran-
de. E uso o termo irracionalidade
aqui para descrever a falta de sin-
tonia entre o comportamento dos
mercados e o que acontece de fato
nas principais economias do
mundo. Essa sintonia sempre foi
uma das âncoras que ligou as
questões macro e a composição
das carteiras de ativos dos gran-
des investidores. Embora ela não
seja perfeita, e de tempos em tem-
pos apresente divergências im-
portantes, é um dos elementos
centrais na tarefa de se prever
com alguma racionalidade o futu-
ro nos mercados financeiros.

Mas a já longa crise que esta-
mos vivendo mudou a forma co-
mo previsões econômicas e pre-
ços dos ativos financeiros se in-
ter-relacionam. Nos últimos dois
anos os investidores passaram a
reagir de forma violenta à publi-
cação de certos dados que não fa-
zem parte do grupo de indicado-
res que realmente contam na ta-
refa de acompanhar o pulsar das
economias. São os chamados in-
dicadores de alta frequência, que
sofrem influências sazonais for-
tíssimas, o que leva os analistas a
usar métodos estatísticos sofisti-
cados para tentar transformá-los
em sinais mais críveis. Pois nos
dias de hoje esses dados voláteis,
e que são divulgados de forma
bruta pela imprensa, passaram a
fazer a cabeça dos investidores e
a mover os mercados.

Outra característica dos dias
atuais é a prevalência dos dados
passados sobre aqueles que procu-
ram construir o futuro via instru-
mentos bastante sofisticados de
análise. São os chamados indica-
dores antecedentes e que, sem che-
garem à perfeição, apresentam um
resultado bastante satisfatório
nessa sua difícil missão. Mas nos
últimos tempos eles não têm con-
seguido influenciar o comporta-
mento dos mercados, centrados
que estão na miríade de informa-
ções divulgadas diariamente pela
imprensa. Prova disso foi a forma
fria, e sem respeito, com que foi
tratada a divulgação dos indicado-
res antecedentes construídos pela
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OC-
DE) para o segundo trimestre do
ano e que mostram uma recupera-
ção sustentada nas economias dos
Estados Unidos, da China e do Bra-
sil, entre outros.

Passei os últimos dias tentando
entender as razões para essa que-
bra de padrão nos mercados finan-
ceiros. E a mais sólida explicação
que encontrei foi o fato de que a
grande parte dos recursos dos
grandes investidores institucio-
nais no mundo todo está hoje apli-
cada em títulos que pagam juros
fixos. São majoritariamente papéis
de curto e médio prazo, emitidos
pelos governos nacionais, deno-
minados em moedas seguras co-
mo o dólar americano e que pa-

gam juros baixíssimos, bem abai-
xo da taxa de inflação. Mas a inse-
gurança e a volatilidade de ativos
mais rentáveis ao longo dos últi-
mos dois anos fez da perda de capi-
tal de pequena monta a melhor de
todas as outras alternativas.

Pois a redução da importância
desses investidores, que se pautam
mais pelos fundamentos econô-
micos e menos pela especulação
de curto prazo, abriu espaço para
os que adoram o que chamam de
volatilidade dos mercados. São
operadores do curto prazo e que
dão pouca importância aos verda-
deiros fundamentos de uma eco-
nomia de mercado. E com isso a
sintonia entre preços e fundamen-
tos enfraqueceu e os mercados,
sem esta referência, passaram a
funcionar aos trancos e ao sabor
dos dados de alta frequência.

Na última sexta feira tivemos
um exemplo desse novo padrão
de comportamento. A China di-
vulgou os principais indicadores
econômicos relativos ao primeiro
trimestre deste ano. Como sempre
ocorre nessas situações, as infor-
mações divulgadas dividiram-se

P
erguntei certa vez a Car-
los Slim por que os me-
xicanos mostravam-se
tão desanimados em re-

lação a seu país e os brasileiros
tão eufóricos com o deles. O ho-
mem mais rico do mundo, cujos
principais investimentos espa-
lham-se pelos dois países, res-
pondeu: “É simples. Eles são bra-
sileiros. Nós somos mexicanos.”

Foi um comentário perceptivo.
Muitos mexicanos sentem-se de-
primidos com seu país e o mun-
do compartilhou essa desespe-
rança. Enquanto isso, a confiança
da onda de crescimento do Brasil
— que pôde ser vista durante a vi-
sita da presidente Dilma Rousseff
a Washington nesta semana —
arraigou-se na imaginação po-
pular. A mais recente manifesta-
ção disso é a iminente oferta pú-
blica inicial de ações de US$ 20
bilhões do BTG, o banco de inves-
timento brasileiro que quer ser,
entre outras coisas, um “Gold -
man Sachs tropical”. Só isso deve-
ria fazer-nos observar de novo —
especialmente quando os humo-
res nacionais eram tão diferentes
há apenas dez anos.

Na época, havia um debate ca-
loroso sobre qual era o verdadei-
ro líder econômico da América
Latina. Para muitos mexicanos, a
resposta era óbvia. O país havia
acabado de concluir a transição
para a democracia. Sua economia
era maior do que a do Brasil. Ti-
nha até um sistema bancário sóli-
do. O Brasil, enquanto isso, aca-
bava de sair de uma crise cambial
e os investidores estavam aterro-
rizados porque o país estava para
eleger um perigoso esquerdista,
Luiz Inácio Lula da Silva. Com que
rapidez a mesa virou. O Brasil tor-
nou-se um dos tão alardeados
países do Bric (Brasil, Rússia, Ín-
dia e China), ficando atrás apenas
da China no grupo. O México fi-
cou para trás, com sua economia
agora sendo a metade do mons-
tro brasileiro de US$ 2,6 trilhões.
O que aconteceu?

A resposta, em grande parte, é
a China. Sua entrada na Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC) trouxe menores preços do
que os da indústria mexicana,
que perdeu negócios para rivais
de custos bem menores. A lide-
rança política também foi frágil.
A economia doméstica mexicana
continua sufocada por monopó-
lios — especialmente o da petro-
lífera estatal Pe m e x . A confiança
nacional ficou ainda mais abala-
da com a guerra contra o crime
organizado, que matou 50 mil

em dois grandes grupos. O pri-
meiro trouxe os dados sobre o PIB
e que vieram abaixo das expecta-
tivas do mercado. Esperava-se um
crescimento de 8,4% ao ano e o
número real foi de apenas 8,1%,
ou seja, um crescimento entre o
último trimestre de 2011 e agora
abaixo dos 8% ao ano. Isso foi sufi-
ciente para fazer com que os mer-
cados reagissem de forma extre-
mada, com quedas generalizadas
nas bolsas de valores mundo afo-
ra e a valorização do dólar em re-
lação às moedas emergentes.

Foram deixados de lado pelos
operadores todos os indicadores
que apontam para o futuro, co-
mo a normalização na concessão
de crédito pelo sistema bancário,
a expansão monetária no perío-
do e o dinamismo do consumo
interno. Aliás, foram esses dados
que levaram a OCDE a mostrar
uma inflexão na curva do cresci-
mento chinês nos próximos me-
ses e a prever a volta de uma ex-
pansão da economia a taxas aci-
ma dos 8% em 2012. Mas o mer-
cado vai navegar ainda algum
tempo com a imagem de um
quase colapso na segunda eco-
nomia do mundo.

Luiz Carlos Mendonça de Barros ,
engenheiro e economista, é
diretor-estrategista da Quest
Investimentos. Foi presidente do BNDES
e ministro das Comunicações. Escreve
mensalmente às segundas.

pessoas nos últimos seis anos.
Em contraste, o Brasil ganhou

cada vez mais importância. Sua
economia beneficiou-se da de-
manda voraz da China, seu maior
parceiro comercial, por commo-
dities. Lula esteve longe de ser o
bicho-papão que tantos temiam.
O Brasil enfrentou oligopólios
em seu mercado doméstico de
uma maneira melhor que os me-
xicanos e liberou sua petrolífera
estatal, a Petrobras, permitindo
que abrisse o capital e se aliasse a
empresas estrangeiras para ex-
plorar reservas petrolíferas gi-
gantescas. Enquanto os Estados
Unidos, maior parceiro comer-
cial do México, cambaleou da cri-
se das empresas “p o n t o c o m” pa -
ra o estouro da bolha das hipote-
cas de baixa qualidade, o Brasil
entrou em uma onda lucrativa.
De fato, parecia ser “o melhor
país do mundo” [em português,
no original]. Certamente, era um
dos mais sortudos.

Agora, essa sorte pode estar
mudando. Pela primeira vez em
dez anos há bons motivos para
ser menos otimista em relação à
China – e, portanto, quanto ao
Brasil também. Também há bons
motivos para ser mais otimista
sobre os EUA — e, portanto, em
relação ao México também. A
China perdeu competitividade,
afetada pelo aumento nos custos
com mão de obra e transporte. Se
a economia dos EUA se recupe-
rar, a indústria mexicana deverá
sair-se bem.

O México também se tornou
um fabricante mundial de auto-
móveis. A indústria gerou expor-
tações de US$ 23 bilhões em 2011
— mais do que o petróleo e o tu-
rismo. Não se tratam das baratas
operações “maquiladoras”:
Volkswagen e Nissan usam a rede
de acordos de comércio exterior
do México para exportar seus car-
ros para todo o mundo. Quanto à
“guerra contra as drogas” do Mé-
xico, a outrora onda vertiginosa
de aumento da violência desace-
lerou-se e, em algumas áreas, até
diminuiu. Os motivos não estão
claros, mas a elevação de 74% nos
gastos federais em segurança aca-
bará fazendo diferença.

O Brasil, no entanto, chegou a
um quebra-molas. Não pode
mais contar com a alta dos pre-
ços das commodities para sem-
pre. Ainda mais crucial, o país
criou um sério problema de cus-
tos. Mesmo levando em conta
apenas a moeda local — sem in-
cluir o impacto da impressão de
dinheiro pelo Ocidente, nas cha-

madas “guerras cambiais”  — o
custo da mão de obra brasileira
subiu 25% em termos reais nos
últimos dez anos. Isso ameaçou a
indústria local e causou uma dis-
puta comercial protecionista in-
conveniente com o México, o que
fez a integração regional regre-
dir. Os brasileiros podem ter um
otimismo inato, como disse Slim.
Tudo isso, no entanto, deixa o
Brasil parecendo temeroso e o
México, bastante confiante.

Essa reversão parcial da sorte
relativa obscureceu algo do bri-
lho brasileiro. Autoridades mexi-
canas ciumentas não franzem
mais o cenho quando ouvem fa-
lar do país que começa com “B”
como costumavam fazer. Ainda
assim, o Brasil oferece pelo me-
nos uma lição importante. Nos
últimos 17 anos gozou de uma
sequência encantada de presi-
dentes notáveis, a começar por
Fernando Henrique Cardoso. Em
contraste, o último presidente
mexicano a mostrar liderança
genuína foi Carlos Salinas — e seu
mandato acabou de forma con-
troversa em 1994. Pode ser espe-
rar demais que Enrique Peña Nie-
to, de 45 anos e boa presença na
TV, candidato do Partido Revolu-
cionário Institucional (PRI), tra-

ga uma visão estratégica no esti-
lo brasileiro, caso vença a eleição
de 1o de julho, como indicam as
pesquisas de opinião pública. É
verdade que Peña se comprome-
teu a abrir a Pemex ao capital ex-
terno e a economia a uma maior
concorrência. O PRI, no entanto,
passou 12 anos na oposição der-
rubando iniciativas similares,
portanto, há dúvidas legítimas.

De qualquer forma, o ímpeto a
favor da reforma vem crescendo.
Em 2011, a economia do México
cresceu mais do que a do Brasil. E
apenas 12 anos se passaram des-
de o fim do domínio de partido
único no México, enquanto Bra-
sil está em sua terceira década de
democracia. A política mexicana
ainda pode melhorar. Ainda se
está no início.

Com o tamanho do Brasil, é
improvável que o país volte a ce-
der a liderança na América Lati-
na. Ainda assim, pensando no
longo prazo, as perspectivas para
o México podem ser bem mais fa-
voráveis do que muitos — como
os mexicanos melancólicos des-
critos por Slim — acreditam. (Tra -
dução de Sabino Ahumada)

John Paul Rathbone, é editor de
América Latina dio FT.

Cartas de
Le i to re s

México sai da sombra do Brasil

Frase do dia

CEF
Na matéria intitulada “Caixa do-
mina linha do FGTS para compra
de carteira imobiliária”, publica-
da na edição de 13, 14 e 15 de
abril, questiona-se o percentual
do Certificado de Recebíveis
Imobiliários — CRI destinado à
Caixa na recente operação de
aquisição dessa modalidade de
papéis realizada pelo Fundo de
Garantia do Tempo de Serviços —
FGTS. Insinua-se, inclusive, que a
Caixa —Agente Financeiro, dis-
punha de informações privile-
giadas em relação às propostas
das demais instituições financei-
ras e, também, que apresentou
proposta de valor superior à sua
real intenção de securitizar.

Cumpre esclarecer que há to-
tal segregação de funções entre a
Caixa – Agente Operador do
FGTS e a Caixa – Agente Financei-
ro, sendo que esta última tem,
pelo Agente Operador, trata-
mento idêntico ao das demais
instituições financeiras. Assim,
em momento algum a Caixa –
Agente Financeiro teve conheci-
mento do valor das propostas
das demais instituições financei-
ras, como estas não tiveram co-
nhecimento do valor da propos-
ta da Caixa. Portanto, é inverídi-
ca a afirmação de que esta em-
presa obteve informações privi-
legiadas. Quanto à afirmação de
que a Caixa apresentou proposta
de CRI com valor superior à sua
real intenção de securitizar, o
banco informa que, se tiver in-
vestidor interessado em adquirir
referido CRI, integralmente e pe-
las condições ofertadas, basta
que procure a Caixa para dar efe-
tividade à transação.

Ademais, dando sequência à
política de securitização de cré-
dito adotada, a Caixa colocará
CRI em comercialização na rede
de agências, sendo que esta pas-
sará a ser uma ação permanente.
Ressalte-se ainda que a Caixa res-
ponde, historicamente, por uma
parcela próxima a 75% do mar-
ket share dos financiamentos ha-
bitacionais, possuindo uma car-
teira que se aproxima de R$ 200
bilhões, dos quais, quase R$ 80
bilhões são lastreados em recur-
sos do SBPE.

Vale ainda destacar que, dife-
rentemente do perfil dos demais
bancos, a carteira de crédito
imobiliário SBPE, da Caixa, tem
grande participação de imóveis
caracterizados como Faixa I para
o CRI – FGTS (imóveis com valor
de até R$ 200 mil), os quais tota-
lizam R$ 36,1 bilhões. Por conse-
guinte, em termos de disponibi-
lidade de crédito, mesmo se fo-
casse apenas a Faixa I do
CRI-FGTS, a Caixa poderia ter
apresentado proposta de R$ 36
bilhões e não apenas os R$ 30
bilhões ofertados.

Nota-se, portanto, que a par-
cela do CRI-FGTS que coube à
Caixa reflete a participação des-
ta empresa no segmento habita-
cional, em sintonia com sua di-
retriz de, sem prejuízo do aten-
dimento às classes de média e
alta renda, privilegiar o segmen-
to social que é, de fato, o públi-
co-alvo do FGTS.
Assessoria de Imprensa
Caixa Econômica Federal

Em 2011, a economia do
México cresceu mais do
que a do Brasil. E apenas
12 anos se passaram
desde o fim do domínio
de partido único no
México, enquanto Brasil
está em sua terceira
década de democracia.
A política mexicana
ainda pode melhorar.
Ainda se está no início.

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




