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Ricardo Leopoldo
ENVIADO ESPECIAL / TÓQUIO

A desaceleração da economia
mundial iniciada na crise de
2007/2008 pode durar uma dé-
cada. O alerta é do diretor de
Pesquisas do Fundo Monetário
Internacional (FMI), Olivier
Blanchard. “Acredito que em
cinco anos não haverá pleno
emprego nos EUA, mas um ní-
vel de emprego normal.”

Em entrevista à Agência Esta-
do, Blanchard se mostrou oti-
mista com a expectativa de que
o Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil avance 4% em 2013, es-
pecialmente pela forte queda
dos juros promovida pelo Ban-
co Central e pelos estímulos fis-
cais concedidos pelo governo.

A seguir, os principais trechos
da entrevista.

● Por que o sr. acredita que o
Brasil vai crescer 4% em 2013,
considerando que, neste ano, o
PIB deve avançar só 1,5%?
É verdade, mas cresceu 7,5%
em 2010. Nós vemos que ocor-
reu uma contração muito forte
da economia nesse período. E o
Banco Central diminuiu bastan-
te os juros desde agosto de
2011. O crescimento de 4% é viá-
vel, até mesmo em razão dos es-
tímulos monetários e fiscais
concedidos pelo governo.

● Até que ponto a equipe econô-
mica no Brasil está agindo corre-
tamente, equilibrando política
fiscal e monetária?
Não sou especialista em Brasil.
Mas acredito que a combinação
está correta. As taxas de juros
no País foram consistentemen-
te muito altas por vários anos e
isso trouxe distorções à econo-
mia. Nessas circunstâncias, tal-
vez a política fiscal não tenha si-

do dura o suficiente. Creio que
os movimentos da gestão da po-
lítica econômica estão indo na
direção correta.

● O sr. disse em Tóquio que a
Europa está muito próxima de
um choque. Como assim?
A deterioração da economia
mundial é substancial e há mui-
tos riscos. Um dos grandes de-
safios é a Espanha e a Itália en-
contrarem um caminho no qual
voltem a crescer, conquistem
competitividade e reduzam a dí-
vida pública. O risco é esses paí-
ses não terem acesso às ferra-
mentas para conseguir isso. Há
alguns passos importantes. Pri-
meiro, os países precisam estar
comprometidos com a adoção
de mudanças estruturais, como
o aperfeiçoamento na gestão fis-
cal. Nesse sentido, as notícias
são muito boas, pois os primei-
ros-ministros, Mário Monti (Itá-
lia) e Mariano Rajoy (Espanha),
estão bem empenhados em bus-
car a consolidação fiscal em
seus países. Acho que os dois es-

tão fazendo tudo o que é neces-
sário para a situação avançar.
Mas pode ser que não seja sufi-
ciente. Se esses países tiverem
de tomar recursos no mercado
pagando 8% ao ano por títulos
de 10 anos, não conseguirão so-
breviver. Esses países precisam
tomar recursos emprestados
com taxas de juros baixas.

● Qual poderá ser a saída para
esses países europeus?
O cenário ruim é o aumento
das taxas de juros. A Espanha
passa a ter sérios problemas, os
investidores acreditam que o
país está em grandes dificulda-
des e podem lançar dúvidas so-
bre as condições da Itália.

● Esse é o cenário mais provável?
Não. Por isso o chamamos de
risco de vento de cauda. Acredi-
to que as taxas de juros conti-
nuarão a ficar baixas e a Espa-
nha conseguirá rolar sua dívida.
No entanto, caso os juros su-
bam, o país terá sérias dificulda-
des e poderá haver grande pres-
são dos mercados para que acei-
te o auxílio financeiro.

● Como a Grande Recessão co-
meçou em 2007 e o BC dos EUA
(Fed) informou que as taxas de
juros ficarão muito baixas até
meados de 2015, as economias
avançadas poderão ficar por uma
década com taxas perto de zero?
Sim, é possível. Quando a de-

manda e o investimento são bai-
xos e a poupança é alta, então
poderá ser necessário ter juros
baixos para sustentar a deman-
da. Se tivermos taxas negativas,
seria até melhor.

● Isso significa que o mundo po-
derá ter uma década de cresci-
mento muito pequeno.
Isso mesmo. Eu ficaria desapon-
tado, mas é possível, sim, que
tenhamos uma década com o
mundo crescendo muito pou-
co, a partir de 2007.

● No relatório Perspectiva da
Economia Mundial, divulgado
pelo FMI, foi manifestada uma
suspeita de que o mundo está
num processo de desaceleração
mais prolongado do que o espera-
do por motivos ainda desconheci-
dos. O que isso significa?
Depois da crise de 2007/2008,
o que nós sabemos é que o cres-
cimento mundial desacelerou.
Não sei se compreendi perfeita-
mente o que provocou a crise fi-
nanceira, mas alguma coisa pa-
rece quebrada. O sistema finan-
ceiro está quebrado de alguma
maneira. Só sabemos que o con-
sumo cai depois de crises. Os
mercados emergentes, especial-
mente China e Índia, apresenta-
ram taxas muito elevadas de ex-
pansão na primeira metade de
2000. Mas é razoável pensar
que terão taxas menores de ex-
pansão nos próximos anos.

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Em mais um sinal de que os paí-
ses do sul se organizam para fa-
zer frente à Alemanha, o presi-
dente da França, François Hol-
lande, e o premiê da Espanha,
Mariano Rajoy, pediram ontem
a criação de uma união bancária
na zona do euro ainda em 2012.

O anúncio foi feito em um en-
contro no Palácio do Eliseu, em
Paris, e contraria os interesses
da chanceler alemã Angela Mer-
kel, que deseja postergar a deci-
são. O novo choque de visões
tem data e lugar para ocorrer: 18
e 19 de outubro, em Bruxelas.

O encontro entre Hollande e
Rajoy fez parte da 21.ª cúpula bila-
teral, que trouxe a Paris vários

ministros espanhóis, inclusive
os de Economia e Relações Exte-
riores. A mobilização serviu para
que os dois líderes discutissem a
crise das dívidas sob vários ângu-
los, inclusive das implicações po-
líticas de um eventual pedido de
socorro de Madri ao recém-cria-
do Mecanismo Europeu de Esta-
bilidade (MEE), espécie de FMI
da zona do euro. Em público, po-

rém, o primeiro-ministro espa-
nhol não quis responder se pedi-
rá ou não resgate a Bruxelas.

Questionados sobre a união
bancária, os dois líderes foram
enfáticos em favor da aceleração
do projeto, em fase de tramita-
ção. “Nós devemos avançar tan-
to quanto for possível sobre a
união bancária e sobre a supervi-
são dos bancos, com o Banco

Central Europeu (BCE) tendo a
responsabilidade sobre a zona
do euro e do conjunto dos ban-
cos”, afirmou Hollande, arriscan-
do os próximos passos. “A se-
guir, outras etapas deverão ser
vencidas para a união bancária.”

A tomada de posição dos dois
líderes em favor da união dos sis-
temas financeiros nacionais con-
traria os interesses da Alema-
nha. Em 22 de setembro, no últi-
mo encontro entre Hollande e
Merkel, o presidente francês in-
sistiu que “quanto mais cedo” a

união fosse efetivada, “melhor".
A chanceler afirmou instantes
depois: “A união bancária levará
o tempo que for necessário”.

Desde então os dois países es-
tão em descompasso sobre o te-
ma. A questão deverá ser evoca-
da em 18 e 19 de outubro, na pró-
xima cúpula de chefes de Estado
e de governo da UE, em Bruxe-
las. No último encontro, em ju-
nho, uma frente formada por
Hollande, Rajoy e pelo premiê
italiano Mario Monti resultou
em um recuo de Merkel.

Hollande e Rajoy querem união bancária já
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‘É possível que o mundo
cresça pouco até 2017’

Olivier Blanchard, economista-chefe do FMI

Risco. Situação pode piorar na Espanha e na Itália, diz Blanchard
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Mídia Parceira

A edição deste ano reunirá, nos
dias 22 e 23/10, empresários,
profissionais e fornecedores de
produtos e serviços para
empresas especializadas em
administração de condomínios.

Palestras e mesas-redondas sobre demandas do condomínio e
seus desdobramentos (assembleia online, obras e reformas em
condomínio: do registro da incorporação ao retrofit) integram
a programação, que contará ainda com a participação do
economista Eduardo Gianetti da Fonseca, fazendo uma análise
da economia brasileira e seus reflexos no segmento condominial.
Outro destaque é a palestra de Ângela Hirata, consultora da São
Paulo Alpargatas, que vai apresentar o case Sandálias Havaianas.

EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO  

BRB 003/2012
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA 
S.A. torna público o Edital de 
Credenciamento BRB 003/2012. 
Período de Recebimento da 
Documentação: de 15/10/2012 
até 14/11/2012, das 10h às 
16h. Local de obtenção do 
edital e de recebimento da 
documentação: GECON - SBS, 
Quadra 01, Bloco E, Edifício 
Brasília, 16º andar, Brasília/
DF, CEP 70072-900, podendo 
o edital ser obtido no site do 
BRB na Internet www.brb.com.
br. Objeto: credenciamento 
de Sociedades de Advogados 
para composição de cadastro 
de prestadores de serviços 
jurídicos  para o Conglomerado 
BRB, sem exclusividade e sem 
vínculo empregatício, cuja 
área de abrangência é todo 
o território nacional, exceto o 
Distrito Federal, nas seguintes 
modalidades:  a) atos e feitos de 
natureza trabalhista, b) atos e 
feitos de natureza penal e c) atos 
e feitos judiciais ou extrajudiciais 
em geral, exceto os de natureza 
trabalhista e penal, conforme 
especificações do Edital e seus
anexos. 

Eriel Strieder
Presidente da Comissão de 
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Chefe da área econômica
do Fundo avalia que Brasil
pode crescer 4% em 2013
e diz que ações do governo
estão na direção certa

Todo sábado
no Estadão.

Do rock ao pop. 
Do eletrônico ao jazz.
C2+música: todos os gêneros 
em um só caderno.

Ministério da 
Fazenda

Nº Processo 15966.000013/2012-90
Concorrência DRF/RPO nº 01/2012 

Contratação de pessoa jurídica especializada para a EXECUÇÃO DA OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE II DA DELEGACIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO/SP. O anexo I do edital (Projeto 
Básico) será fornecido em versão digital, gravado em CD, no horário das 09 
às 11 horas e das 14 às 16 horas, no SEPOL da Delegacia da Receita Federal 
em Ribeirão Preto/SP, situado na Av. Dr. Francisco Junqueira, nº 2.625, Jardim 
Macedo. O edital encontra-se disponível (versão simplificada) nos sítios
www.comprasnet.gov.br e http://www.receita.fazenda.gov.br.  
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DELEGACIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL EM 
RIBEIRÃO PRETO AVISO DE LICITAÇÃO

A Administração Central da 
FHEMIG torna público que 
realizará Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços de Dieta Enteral 
� Planejamento nº 185/2012, dia 
24/10/2012 às 13:30 h. Edital:
www.compras.mg.gov.br.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 out. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




