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Uma combinação de baixo cres-
cimento econômico e deterio-
ração fiscal pode levar o Brasil
a ser rebaixado pelas agências
de classificação de risco até o
começo de 2014, segundo previ-
são do banco britânico Bar-
clays. A instituição reduziu no-
vamente ontem as previsões de
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) brasileiro, para
2,3% este ano e 2,7% em 2014.

A previsão anterior do Bar-
clays era de que o País fosse
crescer 2,5% este ano e 3,5% no

próximo. A justificativa para a
nova redução é a expectativa
agora de um consumo crescen-
do pouco e atividade industrial
andando “de lado”.

A postura mais firme do Ban-
co Central, que elevou os juros
em 0,5 ponto porcentual na últi-
ma reunião do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) em
maio, para combater a inflação,
foi bem-vinda, mas não é sufi-
ciente para melhorar o ambien-
te econômico, de acordo com a
avaliação do Barclays. Apenas
uma estratégia de maior auste-
ridade fiscal ajudaria a evitar
um rebaixamento do rating so-

berano brasileiro e a trazer de
volta o investidor estrangeiro,
avaliam os economistas do ban-
co Guilherme Loureiro e Mar-
celo Salomon em um relatório
divulgado ontem.

Impacto. Com um eventual re-
baixamento em um nível no ra-
ting brasileiro, o País ainda con-
tinuaria sendo classificado co-
mo “grau de investimento”,
mas teria algumas consequên-
cias imediatas, incluindo um es-
tresse no mercado financeiro.

Recentemente, a agência de
classificação de risco Standard
and Poor’s (S&P) revisou de es-

tável para negativa a perspecti-
va do rating brasileiro.

O Barclays prevê que, se um
rebaixamento realmente vier a
ocorrer, o real continuaria sob
pressão e o prêmio de risco pa-
go nos derivativos para prote-
ção de calotes dos títulos sobe-
ranos emitidos pelo Brasil (os
chamados CDS) subiria.

“O crescimento econômico
não decola e a inflação perma-
nece alta”, destaca o relatório.
A alta dos preços, ao compro-
meter o poder de compra das
famílias – e afetando, desta for-
ma, a popularidade da presiden-
te Dilma Rousseff –, fez o gover-

no priorizar o combate à infla-
ção.

O Barclays revisou a previsão
de alta da taxa básica de juros
da economia e agora espera a
Selic em 9,25% em outubro, o

que equivale a mais duas altas
de 0,50 ponto nos juros e outra
de 0,25.

Se a política monetária ficou
mais amigável ao mercado, o
mesmo não ocorre pelo lado fis-
cal, e o Barclays espera que a
situação piore. Em meio às elei-
ções presidenciais de 2014, se-
rá muito mais complicado um
controle de gastos públicos,
destacam os economistas. Por
isso, o banco britânico reduziu
as projeções de superávit pri-
mário para 2013 e 2014. Neste
ano, baixou de 1,7% para 1,4%
do PIB e para o próximo, de
1,6% para 1,1%.
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Líderes do G-8 dizem que o pior
já passou para a economia glo-
bal graças às medidas tomadas
pelos países da zona do euro,
pelo Japão e pelos Estados Uni-
dos, embora os riscos permane-
cem.

Um porta-voz de Downing
Street, a residência oficial do
primeiro-ministro britânico ex-
plicou que essa foi a posição ma-
nifestada ontem pelos presi-
dentes e chefes de governo dos
países mais industrializados do
mundo, além da Rússia, duran-
te a sessão plenária de cúpula
do G-8, na Irlanda do Norte.

As perspectivas para a econo-
mia global permanecem “fra-
cas”, mas os “riscos de deterio-
ração” têm diminuído, graças

às iniciativas tomadas pelos go-
vernos dos países ricos e pela
“resistência” das economias
emergentes, disse ele.

“Os riscos diminuíram em re-
lação ao ano passado, mas a
área do euro permanece em re-
cessão”, segundo o G-8, que
apontou que os Estados Uni-
dos seguem em recuperação, re-
duzindo seu déficit das contas
públicas e buscando seu objeti-
vo de retomar o crescimento
econômico.

Tratamento diferenciado. Os
líderes observaram que as polí-
ticas fiscais devem responder
às diferentes circunstâncias de
cada país e o ritmo de consolida-
ção das contas públicas deve
ser “diferenciado”.

Os líderes do G-8 concluíram
dois dias de reuniões focadas
em como reforçar a luta contra
a fraude e a evasão fiscal, incen-
tivar o crescimento da econo-
mia global e enfrentar os confli-
tos internacionais, como o da
Síria.

União bancária. A zona do eu-
ro ficou sob pressão de outras
economias ricas para avançar
no processo de união bancária e
o Japão foi instado a promover
reformas estruturais e tomar
medidas para combater o défi-
cit orçamentário, para acompa-
nhar os enormes estímulos mo-
netários que estão sendo conce-
didos pelo banco central.

Líderes do G-8, que incluem
Alemanha, França e Itália, disse-
ram que é “extremamente ne-
cessário” um reforço das regras
que sustentam a zona do euro,
incluindo movimentos em dire-
ção a uma união bancária.

Ministros das finanças da zo-
na do euro devem discutir pla-
nos de união bancária da Euro-
pa na quinta-feira, antes da cú-
pula de líderes da União Euro-
peia, marcada para a semana
que vem.

Os europeus estão tentando
conceber um esquema para fe-
char bancos em dificuldades e
organizar um novo sistema de
controle do sistema financeiro,
liderado pelo Banco Central Eu-
ropeu, a partir do próximo ano.

A Alemanha, maior econo-
mia da zona do euro, está há
muito tampo preocupada com
o risco de ter de bancar passi-
vos potencialmente ilimitados
se os países da zona do euro cen-
tralizarem seus recursos para li-
dar com a falência dos bancos.

Japão. O G-8 também disse
que o Japão precisa definir um
plano fiscal crível de médio pra-
zo.

“O crescimento do Japão se-
rá apoiado a curto prazo por
seu estímulo fiscal, pela políti-
ca monetária ousada e pela es-
tratégia anunciada recentemen-
te para promover o investimen-
to privado”, disse o porta-voz
do G-8.

“No entanto, o Japão terá de
enfrentar o desafio de definir
um plano fiscal crível de médio
prazo”, disse o G-8. /AGÊNCIAS
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A s condições prospectivas da
economia brasileira conti-
nuam a piorar, pelo menos

na visão dos analistas de mercado.
Os ajustes semanais nas projeções
para os indicadores macroeconômi-
cos, organizados e divulgados pelo
Banco Central no boletim Focus,
dão sustentação a essas percep-
ções.

O que já estava difícil ficou ainda
mais complicado com o agravante
trazido pelas trepidações recentes
no mercado de câmbio. Elas refle-
tem, principalmente, os movimen-
tos prévios das nuvens de gafanho-
to financeiras globais ao previsto
início da reversão da política de

afrouxamento monetário, nos Esta-
dos Unidos.

No caso específico do Brasil, não só
a liquidez e a profundidade do seu mer-
cado cambial estão à frente de muitos
dos emergentes, o que colabora para
que picos e vales das cotações do dólar
se acentuem. Além disso, a economia
está sendo pega em momento de fragi-
lidade interna, inclusive e especial-
mente, nas contas externas, o que re-
duz o interesse estrangeiro de inver-
são no mercado brasileiro e aumenta a
coceira para cair fora.

Explica-se a ansiedade em torno da
decisão sobre juros nos EUA, ao fim da
reunião do Comitê de Mercado Aber-
to (Fomc, na sigla em inglês), o corres-

pondente ao nosso Copom, amanhã, e
mais do que tudo, do discurso do presi-
dente do Federal Reserve, Ben Bernan-
ke, previsto para logo em seguida. A
expectativa é de que as palavras de Ber-
nanke contenham chaves para a deci-
fração dos enigmas da data do início,
da velocidade e das formas de execu-
ção do processo de enxugamento da
liquidez promovido nos últimos anos.

Não importa que o cenário do mo-
mento apresente ambiguidades – o ím-
peto da recuperação econômica ameri-
cana é o principal deles –, cenas de
“overshootings” explícitos, como as al-
tas recentes além do razoável nas cur-
vas dos juros futuros nos EUA, são típi-
cas dos mercados financeiros. Uma

certa correção dos exageros, na abertu-
ra dos mercados externos nesta sema-
na e às vésperas do esperado evento de
amanhã, só confirma a regra – incluin-
do a regra de que, nessas ocasiões, o
mercado brasileiro tende a ser um dos
mais voláteis.

Ainda que não seja tão difícil dese-
nhar as grandes linhas do que ocorrerá
quando a retirada de liquidez tiver iní-
cio, impossível antecipar seus movi-
mentos mais abrangentes e efetivos.
Em qualquer circunstância, a mano-
bra é arriscada e exigirá grande perí-
cia, para que não se volte contra o feiti-
ceiro que a produziu. Reverter a liqui-
dez extraordinária significa mexer
num gigantesco vespeiro.

Calcula-se que, nos últimos cinco
anos, os bancos centrais injetaram
US$ 12 trilhões nos mercados financei-
ros e promoveram 500 cortes de taxas
de juros. Essa montanha de liquidez,
contudo, mal passa de 5% do estoque
total de ativos financeiros em busca da
melhor remuneração nos mercados
globais.

Levantamentos sistemáticos do
McKinsey Global Institute (MGI), bra-
ço de pesquisa da consultoria global
McKinsey, indicam que esse estoque

vem crescendo agora em ritmo
mais lento – média de 1,9% ao ano
desde o início da crise – do que o
registrado no explosivo período
que vai de 2000 a 2007. Mas já supe-
rou, em 2012, o recorde de 2007, al-
cançando estratosféricos US$ 230
trilhões. Mesmo que hoje represen-
te “apenas” quatro vezes toda a pro-
dução mundial de bens e serviços,
em um ano, ante quatro vezes e
meia, em 2007, é um volume assus-
tador de recursos.

É óbvio que deslocamentos des-
coordenados, ainda que somente
de parte dessa imensa massa de re-
cursos, têm potencial mais do que
suficiente para produzir fortíssi-
mas instabilidades na economia glo-
bal. Por isso, embora já se comece a
falar em outubro como data do iní-
cio da reversão dos “quantitative ea-
sings” (QEs), é mais provável que o
Fed espere um pouco mais – possi-
velmente até algum ponto de 2014 –
por uma confirmação menos super-
ficial e difusa da qualidade da reto-
mada nos EUA. E que opere essa
delicada “operação desmanche”
com extremo cuidado, em peque-
nas e bem medidas doses.

G-8 diz que o pior
já passou para a
economia global
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Para Barclays, rating do Brasil está ameaçado
Banco britânico diz que, com baixo crescimento da economia e deterioração fiscal, nota de risco do País pode ser reduzida até o início de 2014

Mexendo em vespeiro
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Líderes das economias
mais ricas do mundo
dizem que os riscos de
crise diminuíram, mas a
perspectiva ainda é fraca
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São Paulo é uma das maio-
res megalópoles do mundo. 
Como tal, impõe a seus mora-
dores e frequentadores rotinas 
extenuantes, sobretudo em fun-
ção de seus excessos metropo-
litanos: o trânsito semi-estático, 
a mobilidade comprometida, 
as poluições sonora, visual e 
aérea. Uma cidade com essas 
dimensões teria numerosos 
obstáculos para encontrar uma 
solução definitiva. Por isso, o
aproveitamento pleno de es-
paços urbanos é fundamental 
e buscar outras vocações para 
o que antes era simplesmente 
um prédio comercial ou um es-
tádio de futebol é obrigatório 
para qualquer empreendedor 
moderno.

Sob esse aspecto, o con-
ceito do empreendimento 
multiúso precisa ganhar a 
paisagem de São Paulo ra-
pidamente. Precisa deixar 
de ser conceito e passar a 
ser matéria, a ser realidade. 
Um estádio de futebol, por 
exemplo, precisa deixar de 
ser estádio e passar a ser um 
vetor da pluralidade metropo-
litana; precisa deixar de ser 
usado uma, no máximo duas 
vezes por semana (às vezes, 
até menos do que isso), e ter 
sua ocupação tão maximiza-
da quanto possível. Afinal, 
um estádio ocupa uma área 
em torno de 100 mil metros 
quadrados – um terreno gran-
de, equivalente a 10 hectares. 
É um desperdício uma área 
dessas, em uma cidade como 
São Paulo, permanecer cerca 
de 80% dos dias ociosa.

Opções não faltam para o 
aproveitamento quase pleno 
desse tipo de espaço, ainda 
mais neste momento em que 
o Brasil – São Paulo, sobre-
tudo – se fortalece como pa-
rada obrigatória dos grandes 
espetáculos mundiais: além da 
Copa das Confederações e da 
Copa do Mundo organizadas 
pela Fifa, o País está presente 
em numerosas rotas de shows 
musicais e teatrais do mundo. 
Também há uma demanda 
crescente de espaços que com-
portem eventos corporativos 
das mais variadas grandezas.

Por isso, todo projeto pre-
cisa ser um empreendimento 
multiuso, voltado para a di-
versidade de possibilidades, 
não para uma única finalidade.
Seu conceito e sua construção 
devem se basear no equilíbrio 
entre a maior variedade de 
usufrutos e o menor esforço 
de adaptações estruturais.

Arenas são apenas um 
exemplo. Outros empreendi-
mentos igualmente necessá-
rios em uma cidade tão parti-

cular quanto São Paulo são os 
espaços multiúso que reúnem 
em uma área circunscrita tra-
balho, lazer, compras e ser-
viços, demandando desloca-
mentos menores por parte de 
seus frequentadores e valori-
zando um dos grandes ativos 
da vida moderna: o tempo.

Propostas de valorização 
do tempo estão sendo concre-
tizadas em alguns empreendi-
mentos já prontos na cidade e 
em outros que se encontram 
em execução. Torres de escri-
tórios crescem nos mesmos 
terrenos que abrigam shop-
ping centers, equipamentos 
culturais, centros de lazer 
e parques. A tendência do 
multipropósito tem inclusive 
agregado torres residenciais 
a esses complexos que, por 
causa de suas configurações,
exigem deslocamentos me-
nores e expõem os usuários 
a menos riscos com relação 
à própria segurança. É pos-
sível morar, trabalhar, com-
prar, divertir-se, exercitar-se 
e sociabilizar sem utilizar um 
único meio de transporte. A 
não ser que consideremos o 
elevador ou a escada rolante 
como “meios de transporte”.

São Paulo precisa ser cada 
dia mais assim: capaz de valori-
zar, por meio de seus empreen-
dimentos, a qualidade de vida, 
o tempo e a busca por experi-
ências novas de seus habitantes.

*Walter Torre Jr. é presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração do Grupo WTorre

Ironia. Manifestantes usam máscaras na reunião do G8

● Para baixo

● A volta da TV grega
O Conselho do Estado da Grécia
rejeitou a decisão do governo de
fechar a TV estatal ERT e exigiu
que ela volte a funcionar imedia-
tamente até que uma nova TV
seja implementada.

2,3%
é a nova previsão do banco
Barclays para o PIB deste ano

2,5%
era a estimativa anterior

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




