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Crise global nos últimos capítulos (2)

Na agenda, trazer as regras tarifárias internacionais para o século XXI. Por Alan Charlton

“Este país não é
uma terra
comum. Você
não pode
organizar um
protesto onde
quiser ”.
Do primeiro-ministro turco,
Recep Erdogan, ao comentar a
ação policial que desalojou
manifestantes da Praça Taksim

Luiz Carlos
Mendonça de Barros

Depois de anos
navegando em águas
perigosas, não será agora
que Ben Bernanke vai
afundar o barco do Fed

N
o mês passado, neste
encontro com os leito-
res do Va l o r , escrevi
que via a crise econô-

mica internacional entrando em
seu capítulo final. Nas semanas
seguintes a este meu comentário
uma nova onda de nervosismo
tomou conta dos mercados fi-
nanceiros ao redor do mundo.
Alguns leitores devem ter pensa-
do com seus botões: “que gafe co-
meteu o Luiz Carlos, vítima de
seu eterno otimismo com o fun-
cionamento das economias de
m e r c a d o”.

Por isso quero reafirmar minha
convicção de que o mundo deve
voltar a crescer e um novo período
de otimismo voltará a ser o padrão
na maior parte dos países. Com is-
to será colocada no ostracismo to-
da uma geração de pessimistas
que pulula hoje nas mesas de ope-
rações de instituições financeiras.
Os negócios e os investimentos
voltarão então a ser orientados por
analistas que olham com maior
profundidade o funcionamento
da economia real.

Entretanto, confesso que, no
calor dos dias de tumultos que vi-
vemos nas últimas semanas, sen-

ti certo frio na barriga ao ser var-
rido pelo sentimento de que po-
deria estar errado em meu diag-
nóstico. Afinal o índice Footsie
da Bolsa de Londres caiu quase
9%, o S&P da Bolsa de Nova York
quase 4% e o nosso coitado Bo-
vespa mais de 20%. Também nos
mercados de câmbio as moedas
dos principais países emergentes
sofreram fortes desvalorizações
em relação ao dólar americano.
O dólar australiano — uma das
moedas mais importantes — per -
deu quase 10% de seu valor em
poucas sessões de negociações.

Apenas a leitura de comentá-
rios e análises de alguns econo-
mistas que respeito muito me de-
volveu a segurança de continuar
a pensar como antes. Ajudou-me
muito também a leitura retros-
pectiva de outros momentos de
pânico que aconteceram entre
2010 e agora. O gráfico abaixo,
tomando as cotações da Bolsa de
Londres como referência, mostra
o padrão de comportamento de
outros mercados neste mesmo
período. Nele o leitor pode en-
contrar pelo menos quatro mo-
mentos críticos em que os catas-
trofistas pareciam ter o domínio
da situação.

O primeiro deles, em março de
2011, quando da ocorrência do
tsunami no Japão houve um ter-
remoto nos mercados de risco
com o Footsie caindo 7% em pou-
cos dias, mas voltando rapida-
mente ao nível inicial, descreven-
do assim um V especulativo clás-
sico. Em julho desse mesmo ano,
com a divulgação de um cresci-
mento do PIB americano muito
abaixo das previsões, o Footsie

despencou mais de 17%, voltando
ao nível anterior nos primeiros
meses de 2012. Um movimento
em V clássico também, embora
mais longo e distribuído em um
período de tempo maior. O ter-
ceiro movimento deu-se em mar-
ço de 2012, a partir do resultado
inesperado nas eleições na Gré-
cia. O Footsie caiu em poucas se-
manas quase 12% e o euro chegou
a € 1,20 em relação ao dólar ame-
ricano, com alguns radicais apos-
tando que a moeda europeia
atingiria a paridade com a moeda
americana. A corajosa ação do
Banco Central Europeu na defesa
do euro devolveu progressiva-
mente a calma aos mercados que,
mais uma vez, recuperaram-se
das perdas anteriores. Essa dinâ-
mica foi reforçada pela decisiva
ação do Fed nos Estados Unidos, e
por mais um fantasma — o cha-
mado Abismo Fiscal — enterrado
pelos mercados no que já chamei
de cemitério de fantasmas que
não existiram.

Mas esse clima foi interrompi-

do agora por outra ameaça de fim
de mundo que, segundo uma
parte majoritária dos mercados,
deve ocorrer com a normalização
dos juros nos Estados Unidos.
Mais uma vez a racionalidade foi
abandonada e os negócios passa-
ram a serem comandados pelas
mesas de operações. Segundo o
mercado, a normalização dos ju-
ros americanos que se tornará ne-
cessária em função da retomada

do crescimento sustentado, fará
com que todo o dinheiro que
existe no mundo seja direciona-
do para aplicações em títulos de
Tesouro americano. Nesse movi-
mento de manada, os mercados
de ações, principalmente nos
chamados países emergentes, fi-

O
primeiro-ministro
britânico, David
Cameron, preside
a Cúpula Anual do

G-8 que está sendo realizada hoje
e amanhã na Irlanda do Norte,
com a presença dos chefes de Es-
tado dos EUA, Canadá, França,
Alemanha, Itália, Rússia e Japão.

A principal questão a ser trata-
da será sobre como podemos as-
segurar um crescimento econô-
mico global sustentável. Com es-
ses países, que correspondem à
metade do PIB global, os passos
ambiciosos que tomamos por
meio do G-8 podem fazer uma
diferença real, conduzindo à
prosperidade não apenas os paí-
ses do grupo, mas todo o mundo.

O G-20 é reconhecido por to-
dos os membros como o primeiro
fórum para nossa coordenação
econômica global. Mas a atual si-
tuação econômica nos mostra
que devemos aproveitar cada
oportunidade para discutir os
grandes problemas que a econo-
mia mundial enfrenta, em um es-
forço para se chegar a um consen-
so e determinação coletiva para
abordar os desafios que enfrenta-
mos. O G-8 pode progredir politi-
camente em relação às principais
questões que podem comple-
mentar o sucesso alcançado por
meio de ações coletivas no G-20.

No centro da agenda do Reino
Unido para a Cúpula estão pre-
sentes três questões — av a n ç a r
com o comércio, garantir adim-
plência tributária e promover
maior transparência. Os três es-
tão conectados, fortalecem-se
mutuamente e são essenciais pa-
ra a prosperidade global, a cria-
ção de empregos e o desenvolvi-
mento sustentável. O G-8 pode
impulsionar o estabelecimento
de uma abordagem internacio-
nal comum para esse tema.

Sabemos que o comércio con-
duz o crescimento; mesmo as-
sim, ainda existem muitas bar-
reiras comerciais. Queremos que
o G-8 mostre seu compromisso
com a abertura dos mercados e
destaque os benefícios de uma
maior liberalização comercial
para todos os países. Uma ques-
tão em particular este ano será
um acordo sobre a simplificação
e harmonização dos procedi-
mentos comerciais internacio-
nais (ex. alfândegas) na reunião

A foto do Chevrolet Camaro de cor
vermelha, publicada na página G2 do
suplemento Veículos Premium (29 e 30
de maio) foi incorretamente identifica-
da como Rolls-Royce.

carão à míngua e os preços das
ações vão despencar.

No raciocínio do mercado o Fed,
apesar de todo seu sucesso e com-
petência na administração da crise
até agora, será incapaz de fazer
com que esse processo ocorra de
forma organizada. Esquecem os
que defendem esse caminho que,
além da hipótese de que a norma-
lização dos juros poderá ser admi-
nistrada com êxito pelo Fed, ela vi-
rá associada a um bom motivo: a
volta do crescimento econômico
na maior economia do mundo. E
sabemos que esse movimento irá
atingir também outras economias
via demanda americana por bens e
serviços produzidos nesses países.
A China, que vem encontrando al-
guma dificuldade em administrar
um novo modelo de crescimento,
receberá um apoio adicional via
exportações para os Estados Uni-
dos. O mesmo vai ocorrer em ou-
tros países emergentes, como o
Brasil. Também a Europa, que vive
um processo doloroso e lento de
recuperação, sairá fortalecida.

Mas, acima de tudo, meu oti-
mismo nasce da confiança que te-
nho na competência do Fed em
gerir esse processo de normaliza-
ção de juros. Depois de anos mos-
trando uma incrível capacidade
de navegar em águas desconheci-
das e perigosas, não vai ser agora
que Ben Bernanke e sua equipe
vão afundar o barco do Fed.

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.

ministerial da Organização Mun-
dial do Comércio em Bali, em de-
zembro. O Brasil é um parceiro
crucial para garantir um acordo,
com o próximo diretor geral, Ro-
berto Azevedo, abrindo caminho
para congregar interesses diver-
gentes para chegar a um acordo
abrangente e equilibrado.

Em relação aos impostos, o G-8
quer uma ação global para trazer
as regras tarifárias internacionais
para o século XXI. As regras não
mudaram por quase um século, e
estamos falhando em garantir
que empresas globais paguem
sua parte. Tanto evasão como eli-
são fiscal impedem que os gover-
nos prestem os serviços públicos
que melhoram a qualidade de vi-
da dos cidadãos. Também usare-
mos nossa presidência do G-8 pa-
ra enfatizar transparência, res-
ponsabilidade e governo aberto.

A informação disponível é
ponto crucial e isso oferece ao ci-
dadão a oportunidade de dispor
de informações governamentais
para o desenvolvimento de boas
práticas, assim como julgar o go-
verno. Nós vamos fazer com que
o G-8 incentive a disponibiliza-

ção de dados públicos de forma a
torná-los mais úteis. Isso corres-
ponde a uma agenda que Reino
Unido e Brasil, como membros
fundadores da Parceria de Gover-
no Aberto (OGP), pedem aos go-
vernos: que se tornem mais aber-
tos a promover a transparência e
o acesso à informação.

Os esforços recentes do Brasil
para melhorar a transparência e
combater a corrupção estão dan-
do resultados: o Brasil é o 69o de
176 no Índice de Percepção de Cor-
rupção da Transparência Interna-
cional, saindo da 80a posição em
2008. Melhorias constantes dobra-
ram o número de visitantes, em
2012, para 680 mil por mês. Seu
maior salto foi o impacto da Lei de
Acesso à Informação, a partir da
qual o governo federal recebeu 87
mil pedidos de liberação de infor-
mação, com 95% de respostas em
uma média de 11 dias.

Nossa co-presidência da OGP
em 2012 forneceu a plataforma
perfeita para o fortalecimento do
programa de cooperação bilate-
ral em melhoria da transparên-
cia. Colaborações recentes incluí-
ram intercâmbios técnicos em

plataforma de dados para melho-
rar os portais de transparência e a
troca de experiências sobre regu-
lação dos sistemas de liberdade
de informação e recebimento e
processamento de pedidos.

Abordagens internacionais
comuns para esses problemas
são importantes e o G-8 fará seu
papel para impulsionar isso. Mas
para haver um impacto dura-
douro, essa agenda deverá ter
uma aderência maior. O Brasil se
orgulha das suas iniciativas re-
centes de transparência e tem
um grande potencial para se tor-
nar um defensor poderoso do
papel da transparência no desen-
volvimento de economias e so-
ciedades igualitárias.

O local desta Cúpula do G-8, a
Irlanda do Norte, foi transforma-
do por um processo de paz após
anos de conflito. Esperamos que
o G-8 este ano promova uma
transformação duradoura, desta
vez para a prosperidade global,
por meio de ações sobre o comér-
cio, impostos e transparência.

Alan Charlton é embaixador britânico
no Brasil

Cartas de
Le i to re s

G-8 discute comércio e transparência

Frase do dia

Eu & Fim de Semana
Meus efusivos cumprimentos ao
Eu & Fim de Semana de 14/6 pela
publicação do artigo do Paul
Krugman tratando do episódio
Reinhart-Rogoff, que é uma das
discussões acadêmicas mais im-
portantes da política econômica
recente, bem como a matéria so-
bre a escolha dos membros do
STF, a entrevista com Oskar Met-
savaht, o problema da violência,
a biografia de Armênio Guedes.

O suplemento Especial sobre a
educação continuada também
merece aplausos.
Paulo Yokota
pyo kot a @ a s i a c o m e n t a d a . c o m . b r

Outono brasileiro
Os jovens do mundo inteiro de-
moraram mas viram que as redes
sociais Twitter, Facebook, são
suas maiores aliadas. Agora os
eles se unem nas redes e vão para
os protestos organizados nas
praças e ruas, sem partidos polí-
ticos, sem liderança religiosa,
mas com objetivos definidos. No
Brasil os jovens se uniram no que
está sendo chamado de Outono
Brasileiro, e lutam contra a má
administração e falta de transpa-
rência da gestão das grandes ci-
dades. E escolheram como alvo a
péssima qualidade do transpor-
te coletivo .O mundo agora não
pode mais viver da construção
de muros visíveis e invisíveis e
sim de pontes que liguem a cida-
dania e a ética.
Jose Pedro Naisser
jpnaisser@brturbo.com.br

Po r to
A respeito da matéria publicada
em 14/6, na página A3, com o tí-
tulo “Porto tem contrato vencido
desde 1977” foi fornecida uma
informação imprecisa sobre nos-
sa companhia, afirmando que
estamos operando no Porto de
Santos com contrato de arrenda-
mento vencido.

O contrato de arrendamento
que mantemos com a Compa-
nhia Docas do Estado de São
Paulo – Codesp, está vigente e vá-
lido até o próximo dia 31 de
maio de 2014, tendo sido apro-
vado pela Agência Nacional de
Transportes Aquaviários — An -
taq nos termos da Resolução
2046 de 2011, e com o devido
termo aditivo publicado no diá-
rio oficial da União no dia 04 de
maio de 2011.

O citado termo aditivo foi fir-
mado em absoluto atendimento
ao interesse público, pois a Deic-
mar, como principal terminal
roll-on-roll-off multipropósito, é
parte integrante do processo lo-
gístico de exportação e importa-
ção de veículos pelo Porto de
Santos, tendo movimentado nos
últimos dez anos mais de 2 mi-
lhões de unidades.
Márcio Santos
Jornalista Responsável

O comércio conduz o
crescimento; mesmo
assim, ainda existem
muitas barreiras
comerciais. Queremos
que o G-8 mostre seu
compromisso com a
abertura dos mercados
e destaque os benefícios
de uma maior
liberalização comercial
para todos os países.

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.

C o r re ç ã o

Fontes: Reuters e Quest Investimentos

Mapa do fim do mundo
Quatro momentos críticos anunciados pelos catastrofistas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




