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O mundo é uma ameaça ao
crescimento do Brasil nos
dois últimos anos do mandato
da presidente Dilma Rousseff.
Agora, porém, os riscos glo-
bais mudaram de natureza.

O que preocupa não é mais al-
gum desastre de grande propor-
ção, como uma ruptura da zona
do euro. Não que isso não possa
acontecer ainda, mas é uma hipó-
tese temporariamente afastada
com o maior ativismo do Banco
Central Europeu (BCE). O pro-
blema agora é que, mesmo sem
nenhuma catástrofe, há a pers-
pectiva de longos anos de cresci-
mento baixo e estagnação no
mundo avançado, além da desa-
celeração chinesa.

“Passamos uma fase aguda da
crise, houve alguma recupera-
ção, mas ela não se mostrou ple-
na, e agora estamos na fase crôni-
ca da crise”, diz José Julio Senna,
sócio-diretor da MCM Consulto-
res. Ele nota que a demanda in-
terna dos Estados Unidos cres-
ceu a um ritmo médio de 3,5% ao
ano da década de 90 até 2007.
Desde a crise de 2008 e 2009,
porém, o avanço anual tem sido
inferior a 2%.

Carlos Kawall, economista-
chefe do Banco J. Safra, observa
que o Brasil está numa boa posi-
ção para crescer neste momen-
to, com uma retomada que deve
ter no terceiro trimestre o me-
lhor desempenho econômico
desde 2010. Ainda assim, ele pro-
jeta crescimento de 3,5% em
2013, inferior à média das previ-
sões de mercado, de 4%.

Na quinta-feira, um discurso
de Luiz Awazu Pereira da Silva,
diretor de Assuntos Internacio-
nais do Banco Central (BC), cau-
sou impacto e fez as taxas de ju-
ros no mercado futuro desaba-

rem, indicando, para alguns, que
a queda da Selic poderia ir além
dos 7,25% (com mais um corte
de 0,25 ponto porcentual) previs-
tos para a próxima reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom).

No discurso, Pereira da Silva
disse que “o que está talvez sur-
gindo como uma nova questão
mais recentemente é o efeito da
persistência desse quadro de
crescimento medíocre por um
período mais prolongado do que
originalmente se antecipava,
uma espécie de extensão do Ja-
pão pós-bolha”.

Recentemente, o economista-
chefe do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Olivier Blan-
chard, disse que a economia
mundial vai levar pelo menos
dez anos para emergir da crise
financeira iniciada em 2008. Is-
so significa que haverá mais de
cinco anos ainda pela frente.

Kawall nota que há uma apa-
rente contradição entre os mer-
cados, com o índice S&P dos Es-
tados Unidos tendo atingido na
sexta-feira o seu nível mais alto
desde o início da crise, e as pers-
pectivas da economia global. Ele
atribui o desempenho do merca-
do à disposição do Federal Reser-
ve (Fed, banco central america-

no) e do BCE de fazerem mais
injeções de liquidez na econo-
mia.

No caso do Fed, é a terceira
rodada de “afrouxamento quan-
titativo”, ou compra de títulos
de longo prazo em poder de mer-
cado, o chamado QE3, da sigla
em inglês. Já o BCE tem o OMT,
siga em inglês para “transações
diretas de mercado”, que é um
programa de compras ilimitadas
de bônus emitidos pelos países
da zona do euro. O OMT contri-
bui bastante para reduzir o te-
mor dos mercados de algum
evento desastroso na Europa, co-
mo a ruptura do euro.

Reativação. O problema, po-
rém, é que agora os mercados e
os analistas começam a se dar
conta de que remover o risco de
um evento catastrófico não signi-
fica reativar a economia do mun-
do avançado.

Além das sucessivas decep-
ções com a retomada americana
(ainda que a taxa de desemprego
tenha caído para 7,8% em setem-
bro, o menor nível desde o início
do governo de Barack Obama),
há também o problema de que a
crise do euro parece estar atin-
gindo economias centrais, como
a Alemanha e a França.

“As exportações da Alemanha
já estão com crescimento prati-
camente zero”, diz Senna, da
MCM.

Um problema adicional para
as perspectivas de crescimento
do mundo é a política fiscal dos
países ricos. Grandes econo-
mias como os Estados Unidos, o
Reino Unido, a Alemanha e a
França já estão fazendo ou de-
vem fazer ajuste fiscal.

E há ainda os países com a dívi-
da pública em trajetória insus-
tentável, como lembra Kawall:
“Já não estamos mais falando

apenas da Grécia, mas também
da Espanha e, eventualmente,
da Itália, e de Portugal e Irlan-
da”.

A China, finalmente, busca ree-
quilibrar sua economia, com
crescimento mais voltado ao
consumo interno, e menos às ex-
portações e investimentos. A de-
saceleração chinesa afeta os ex-
portadores de matérias-primas,
como Brasil e Austrália. No caso
australiano, os sinais recentes
de fraqueza da economia leva-
ram o banco central do país a re-
duzir inesperadamente os juros
na semana passada.

Apesar de o crescimento brasi-
leiro estar em aceleração, basea-
do no mercado interno, e com a
política de estímulos e redução
de juros, Senna e Kawall acham

que a influência da economia glo-
bal não pode ser ignorada. Há a
queda das exportações, e a com-
petição dos importados no mer-
cado nacional.

Um problema adicional, ava-
lia Kawall, é que vários setores
industriais estão sendo afetados

pela capacidade ociosa no mun-
do, o que desestimula os investi-
mentos. Ele cita segmentos co-
mo siderurgia, mineração, papel
e celulose e indústria química pe-
sada. “Esse é um fator que pune a
nossa recuperação do investi-
mento”, conclui o economista.
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Mundo desacelera
e ameaça ritmo de
expansão do Brasil
Mercados se dão conta de que, mesmo sem a ocorrência de um
desastre na zona do euro, economia global terá anos de ritmo lento

Reação. O índice S&P atingiu, na sexta-feira, o seu nível mais alto desde o início da crise

        Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o jornal O Estado de S. Paulo (Estadão) 
convidam para a sessão solene de entrega do Prêmio Professor Emérito de 2012 – 

Troféu Guerreiro da Educação, conferido ao professor Antônio Delfim Netto. 
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A solenidade será realizada no dia 15 de outubro, segunda-feira, às 10 horas,
no Espaço Sociocultural – Teatro CIEE, 
Rua Tabapuã, 445 - Itaim Bibi - São Paulo/SP, após um café da manhã. 

Traje social completo. Haverá estacionamento gratuito no local.

Obséquio confirmar a sua presença:

www.ciee.org.br (link: institucional/agenda de eventos) 

Informações - Tels.: (11) 3040-6541/3040-6542
Fax: (11) 3040-6533
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● Trajetória

JOSÉ JULIO SENNA
EX-DIRETOR DO BANCO CENTRAL E
SÓCIO-DIRETOR DA MCM
CONSULTORES
“Passamos uma fase
aguda da crise, houve
alguma recuperação, mas
ela não se mostrou
plena, e agora
estamos na fase
crônica da crise.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 out. 2012, Economia & Negócios, p. B3.




