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A euforia com o Brasil acabou e
o investidor estrangeiro come-
ça a mostrar sinais de preocupa-
ção com a frequência com que
o governo tenta impor suas von-
tades às empresas privadas. Es-
ses são alguns dos raros comen-
tários que o ex-presidente do
Banco Central Henrique Meirel-
les se permitiu fazer sobre o go-
verno da presidente Dilma
Rousseff, desde que saiu de Bra-
sília. “Prefiro acreditar que (as
intervenções) são reações à cri-
se e que a tendência é voltar à
normalidade”, diz ele.

De volta ao setor privado,
Meirelles hoje é presidente do
Conselho de Administração do
grupo J&F, dono do frigorífico
JBS, chairman do banco de in-
vestimentos franco-americano
Lazard e membro do conselho
da empresa aérea Azul. Nesta
entrevista, além de falar sobre
economia, Meirelles contou so-
bre sua nova rotina e disse que
seu próximo passo pode ser vi-
rar empresário.

A seguir, os principais tre-
chos da entrevista:

● Os comentários de que o inves-
tidor estrangeiro começa a mani-
festar um mal-estar com as inter-
venções do governo no setor pri-
vado estão aumentando. O sr. já
ouviu algo assim?
O nível de preocupação geral
do investidor estrangeiro au-
mentou muito. A situação da
economia mudou bastante e os
investidores estão muito mais
cautelosos no mundo todo.
Não há dúvida de que aquela eu-
foria com o Brasil e mesmo
com outros países não existe

mais hoje. O que, de certa ma-
neira, acho saudável.

● Mas o sr. tem percebido nos
investidores apreensão com a
interferência do governo na vida
das empresas ou não?
Existe, sim, essa preocupação.
Me perguntam de fato muito so-
bre isso nas minhas palestras
para investidores internacio-
nais. Procuro chamar a atenção
desses investidores para as
questões institucionais básicas
do Brasil. O País tem a mesma
estrutura institucional, pratica
uma economia de mercado,
existem garantias de contrato.
Pode haver questões pontuais e
aí a história vai dizer até que
ponto são reações conjunturais
à crise ou uma tendência no fu-
turo. Prefiro acreditar que são
reações à crise e que a tendên-
cia é voltar à normalidade.

● O PIB do primeiro trimestre
cresceu só 0,2%. Por que o Bra-
sil está crescendo tão pouco?
Estamos vivendo uma situação
de retração econômica global
importante. E não há dúvida de
que isso impactou a economia
brasileira. O governo está ado-
tando uma série de medidas
contracíclicas e vamos aguar-
dar os desdobramentos para
ver a reação da economia nos
próximos meses. Estamos cres-
cendo bem abaixo do potencial.
Há espaço para aumentar o
crescimento sem pressões que
gerem desequilíbrio.

● Desequilíbrio é inflação?
Exatamente. Minha expectativa
é que a economia tenda a reagir
nos próximos semestres. Não
será algo muito rápido. Será
uma reação gradativa.

● O estímulo ao crédito, como o
governo fez na crise de 2008 e
tenta repetir agora, é o melhor
caminho?
É um caminho, mas não é sufi-
ciente. Em 2008, estávamos nu-
ma situação específica, houve

uma queda muito rápida da de-
manda em função do colapso
do crédito internacional, com
reflexo no Brasil. Agora houve
um pouco disso, só que esta-
mos enfrentando também ques-
tões de oferta. Acho que entra-
mos na fase de estimular o in-
vestimento e elevar a oferta.

● Alguns analistas entendem
que no governo Dilma o Banco
Central perdeu autonomia. O sr.
concorda?
Eu tenho uma decisão autoim-
posta de, durante pelo menos
dois anos depois de sair do Ban-
co Central, não fazer comentá-
rios sobre meus sucessores.

● A relação do governo com os
bancos está quente por causa
dos juros. Eles foram criticados

pela presidente Dilma e pressio-
nados pelo ministro Guido Mante-
ga. É o modo mais eficiente para
lidar com os bancos?
Prefiro não entrar nessa ques-
tão pontual. Os spreads brasilei-
ros de fato são muito altos. To-
da estratégia de se baixar os
spreads no devido tempo é posi-
tiva. Como fazer isso é uma
questão de tática de atuação,
prefiro não comentar.

● Os oito anos como presidente
do BC valorizaram o seu passe?
Não senti muita diferença entre
a fase em que deixei o BankBos-
ton e hoje. Naquela época tive
muitas propostas. Talvez agora
tenha recebido um ou outro
convite para instituições multi-
laterais ou para assessorar al-
gum governo, mas não aceitei.

● Quantos convites o sr. recebeu
agora?
Recebi algo como 25. Para parti-
cipar ou presidir conselhos de
administração, assumir cargos
executivos e até ser sócio de
fundos de investimento.

● A Lazard será seu terceiro con-
selho de administração. O sr. es-
tá virando conselheiro profissio-
nal?
É diferente ser membro de con-
selho e ser chairman ou presi-
dente de conselho. O primeiro
participa de uma reunião a cada
um, dois meses, vota, dá algum
palpite. Chairman tem função
decisória, participa das deci-
sões importantes, lida com es-
tratégia, governança e relaciona-
mento com o mercado. Eu sou
chairman do Lazard e presiden-

te do conselho do J&F, além de
conselheiro da Azul.

● Como sua rotina mudou após a
saída do BC?
Hoje minha rotina é mais inten-
sa do que era no Banco Central.
O setor privado é diferente do
setor público. Trabalho todos
os dias das 8 da manhã às 8 da
noite no J&F e agora no Lazard.

● O grupo J&F começou com um
açougue e virou uma potência. É
difícil imaginar como seria a con-
vivência com empresários que
construíram isso a partir do zero,
do jeito deles, delegando agora
poder para alguém de fora...
O grupo está cada vez mais
num processo de profissionali-
zação. A Eldorado (empresa de
celulose em fase de constru-
ção), a Flora (higiene e limpe-
za), a Vigor, são todas profissio-
nais. A JBS, nos Estados Uni-
dos, tem executivos america-
nos, experientes. Estou muito
confortável lá.

● O sr. participou da negociação
com a Delta (envolvida em escân-
dalos de corrupção)?
Não. Da negociação direta, não.

● Por que a J&F desistiu de com-
prar a Delta?
Quando o grupo decidiu avaliar
a Delta, o fez baseado numa sé-
rie de premissas, como fluxo de
caixa, ativos e perspectivas futu-
ras. De lá para cá, essas premis-
sas mudaram e o grupo resol-
veu desistir do negócio.

● O negócio com a Delta era con-
sequência de um interesse do
grupo em entrar na área de in-
fraestrutura. Esse plano está
mantido?
Está. Há três alternativas em
análise, mas nenhuma delas en-
volve empreiteiras de obras pú-
blicas. Mas não posso dizer
quais são.

● Seu contrato com o J&F prevê
uma opção de compra de ações
do grupo?
Isso não está previsto em con-
trato, mas nada impede que ve-
nha a ser discutido no futuro.

● O sr. tem intenção de se tornar
empresário?
É uma possibilidade. Dirigi um
banco no Brasil por muitos
anos. Depois, um banco em Bos-
ton (EUA). Esse foi o maior de-
safio que já enfrentei. Na épo-
ca, não era comum para um es-
trangeiro, latino, comandar um
banco americano. Voltei para o
Brasil e me elegi deputado fede-
ral por Goiás. De Boston para
Goiânia foi outra mudança radi-
cal. Assumi a presidência do BC
e agora voltei ao setor privado.
Nada impede que o próximo
passo seja empresariar.

E sperava-se um PIB no tri-
mestre de 0,5% sobreo ante-
rior e veio 0,2% . Em 12 me-
ses, apenas 1,9%. E nada in-

dica que tenha havido sinais de recu-
peração em maio. Não há dúvida de
que as medidas adotadas até agora
para estimular a economia foram tí-
midas, não deram ainda resultados
sensíveis e as que se anunciam estão
atrasadas. Fala-se nelas em Brasília
há quase um mês.

O ministro da Fazenda afirma que
o segundo semestre vai ser melhor.
O primeiro foi ruim porque a agricul-
tura e a área de minérios recuaram,
principalmente, por questões climá-
ticas. O presidente do Bando Central
admite que a recuperação do PIB foi
“bastante gradual”.

Mas esse ritmo lento de 0,2% indica
uma recessão técnica, dois trimestres
negativos. Tudo indica que o segundo
trimestre já está perdido, mesmo por-
que o Ministério da Agricultura infor-
mou que a safra agrícola que havia recua-
do 8,5% nos três primeiros meses do
ano, vai ser ainda menor. O resultado
negativo do trimestre não incorporou a
queda da safra de grãos provocada pela
seca no Nordeste. Feijão, menos 42%; o
milho, menos 59%, só no Ceará.

Mais um trimestre perdido. Maio se
foi, junho está aí e mesmo que não se
contem apenas os meses, temos um ano
ruim, muito ruim, que, se atente para
isso, pode piorar com o inevitável agra-
vamento da crise financeira na zona do
euro, onde a fuga de capitais chega a

níveis assustadores.
Uma leitura atenta dos dados do

IBGE mostra o caminho a seguir a partir
de agora pelo governo. Só três setores
impediram que o PIB fosse ainda pior:
gastos do governo, indústria e, princi-
palmente, consumo das famílias, que
continua crescendo 1%. O setor mais ne-
gativo continua sendo o de investimen-
tos, que caiu 1,8% . É o pior resultado
desde a recessão de 2009.

Demônios revisitados. Isso mostra
que é hora de chamar os “demônios”
dos investimentos externos de volta.
Como o setor privado não reage, como
o governo não investe – não por falta de
recursos, mas porque a máquina parou
–, resta atrair de novo os capitais que
antes foram rejeitados porque estavam

valorizando excessivamente o real. O
tsunami foi contido com mais imposto
sobre aplicações de curto e médio pra-
zos. Funcionou, mas esses investimen-
tos em carteira, voláteis por natureza,
caíram de US$ 17,4 bilhões no primeiro
quadrimestre de 2011 para apenas US$
3,2 bilhões neste ano, segundo dados do
Banco Central.

E viva os demônios. Outro demônio a
ser chamado de volta são os gastos do
governo, que impediram um PIB negati-
vo no primeiro trimestre. Antes, era cor-
tar tudo para aumentar o superávit pri-
mário e dar espaço ao corte dos juros.
Pois os juros caíram a níveis reais histó-
ricos, e a economia não reagiu. O gover-
no cortou R$ 50 bilhões, reinjetou R$10
bilhões, o superávit primário chegou a
3,3% do PIB e nada. Agora, pede-se não
mais gastos, mais liberações urgentes
em investimentos e mais injeção de di-
nheiro na economia.

O que os números desanimadores do
PIB do primeiro trimestre revelam é
que falta injetar mais liquidez, mais re-
cursos na economia para evitar um PIB
negativo no segundo trimestre, que se
apresenta igualmente recessivo. Mais
gastos das famílias, mais desembolsos
imediatos do governo, menos impostos
e mais facilidades para atrair investi-

mentos externos, abrindo os mares
para tsunamis bem-vindos.

Lá fora só se afunda. São medidas
cada vez mais urgentes porque o ce-
nário externo aponta para o pior. Os
EUA recuam no tímido crescimento
de apenas alguns pontos porcen-
tuais, a China desacelera rapidamen-
te e a da zona do euro chegou à implo-
são. O presidente do BCE, Mario Dra-
ghi, afirmou dramaticamente no Par-
lamento Europeu que “ a situação é
insustentável ”. E isso, um dia depois
de a Espanha ter admitido uma fuga
nos bancos do país de € 100 bilhões
em três meses. Em um ano, € 200
bilhões. Vai precisar de€500 bilhões
para não quebrar.

Que venham. Nesse cenário, os in-
vestimentos que hoje rejeitamos es-
tão deixando de vir. Não é só uma
consequência do quadro internacio-
nal altamente negativo. O desafio é
interno. Ou se estimulam gastos, in-
vestimentos e demanda interna, ou
podemos ter um PIB negativo no se-
gundo trimestre, mesmo porque não
se poderá de novo contar com a agri-
cultura. Ela sofre os efeitos da seca e
da retração dos preços no mercado
internacional.

●✽ at@attglobal.net
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PIB recua e governo se atrasa

‘A euforia do
investidor
com o Brasil
acabou’

Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central

Silêncio autoimposto. Meirelles diz que só vai falar sobre seus sucessores no BC após 2 anos
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Crise e intervenções do
governo em empresas
incomodam investidor,
mas quadro pode ser
passageiro, diz Meirelles
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B6.




