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O novo cenário ficou evidente após 
as revisões das expectativas de cresci
mento em 2013 - na maior parte do 
mundo, para baixo. A empresa de in
vestimentos americana Bridgewater 
recalculou na semana passada o com
portamento da economia mundial nes
te ano. De maneira geral, vários países 
ricos saem da crise em que afundaram 
em 2008. Os emergentes responderão 
por apenas 40% do crescimento global 
em 2013, depois de carregar mais de 
50% dele por cinco anos seguidos. Esse 
grupo chegou pela primeira vez à dian
teira do crescimento global em 2004 - e 
acaba de perder a posição. 

Isso não quer dizer que a pobreza no 
mundo aumentará, embora o combate 
a ela tenha se tornado mais difícil. Em 
1990,43% da população mundial vivia 
na pobreza, e em 2000 essa parcela caíra 
a um terço. Em 2010, a um quinto. Com
bater a pobreza com menos crescimen
to é mais difícil, mas nem de longe im
possível. Em países com políticas 
eficazes de combate à miséria e distri
buição de renda, 1% de crescimento 
pode reduzir a pobreza em até 4,3%. 
Trata-se, agora, de compensar o cres
cimento fraco com inteligência nas 
políticas públicas. 

O novo cenário global também não 
representa uma crise para os emergen
tes como o Brasil, ao menos por en
quanto. Eles apenas avançarão mais 
devagar. Chegou ao fim um ciclo de 
expansão iniciado nos anos 1990, quan
do o capital era abundante (migrava 
dos ricos para os pobres, como emprés
timo ou investimento), as matérias-
primas eram caras (para alegria de seus 
exportadores, como o Brasil), e a China 
as comprava vorazmente para sustentar 
seu crescimento. Grandes nações ainda 
subdesenvolvidas tinham muitos po
bres "sobrando", ainda por ingressar 
em empregos simples. Esses fatores 
perderam fôlego. "Os países emergen
tes, como o Brasil, se aproximam (dos 
mais ricos)", afirma o economista Pier-
re-Olivier Gourinchas, professor na 
Universidade da Califórnia. "Houve 
otimismo excessivo com o ritmo dessa 
convergência. Estamos vendo uma 
correção." Infelizmente, o mercado fi
nanceiro não costuma ser delicado 
nem gradual ao fazer correções. 
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Não há segredo em economia. Quem 
tem dinheiro está bem, e quem consegue 
atrair ainda mais dinheiro está melhor 
ainda. À medida que os países ricos vol
tam a se tornar atraentes, sobram menos 
recursos financeiros para empréstimos e 
investimentos no resto do mundo. O flu
xo de dinheiro para os países emergentes 
não secou - mas a saída cresceu (leia no 
mapa). No primeiro semestre, o volume 
de investimento vindo do exterior para 
fins produtivos no Brasil somou US$ 
37,2 bilhões, um crescimento de 7% em 
comparação com o mesmo período de 
2012. Não há como negar, porém, que 
os planos de criação de novos negócios 
ou instalações produtivas no Brasil serão 
afetados pelo novo cenário global. Le
vando em conta todos os outros canais 
de entrada e saída de dinheiro, como 
empréstimos, aplicações financeiras e 
comércio, o saldo vem piorando. No sal
do final, entre janeiro e junho saíram do 
Brasil US$ 43,5 bilhões - 73% a mais que 
em 2012. Por isso, os dólares tornam-
-se mais raros e caros. "O resultado virá 
sempre de duas forças - a influência do 
mercado externo e a capacidade de rea
ção do mercado interno", afirma Hugo 
Penteado, economista-chefe de adminis
tração de recursos do Banco Santander. 

O Brasil vem reagindo mal à mudan
ça. Por isso, o real vem se desvalorizando 
mais fortemente que outras moedas. O 
cenário brasileiro reúne pouco cresci
mento, inflação alta, valor de exportações 
em queda e a incerteza típica de tempos 
pré-eleitorais. Pelas projeções de Pentea
do, a inflação aumentará entre 0,5 e 1 
ponto percentual a partir de setembro, 
caso a cotação média do dólar se mante
nha perto de R$ 2,30.0 Brasil enfrentará 
as turbulências com menos sustos se em
presas de todos os tamanhos aproveita
rem para exportar mais bens e serviços 
(agora mais baratos), se os candidatos 
a presidente se comprometerem com a 
estabilidade da economia e, sobretudo, 
se o governo fizer seu papel: zelar pela 
moeda, gastar menos e investir melhor. • 
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O quadro nebuloso deverá afetar, ine
vitavelmente, os hábitos de consumo e 
as finanças de cada um. Com o salto do 
dólar, os brasileiros ficaram mais pobres 
em termos globais. A farra das viagens ao 
exterior, que permitiu a milhares receber 
o primeiro carimbo em seus passaportes, 
deverá perder força. Desde meados de 
março, o dólar turismo já subiu 25%, 
para R$ 2,51 na quinta-feira, dia 22. Isso 
encarece o preço de passagens, hotéis e 
compras feitas lá fora - já oneradas com 
a cobrança de um pedágio de 6% sobre 
os pagamentos com cartões de crédito 
internacionais. O consumo de produtos 
importados no Brasil, como eletrodo
mésticos e carros, também já penalizados 
pelo aumento de impostos determinado 
em 2011, deverá ficar ainda mais difícil. A 
demanda já caiu, e a queda deve se acen
tuar caso o dólar continue a subir. Até 
maio, a venda de importados, incluindo 
eletrodomésticos, caiu 35% em relação 
ao mesmo período do ano passado, de 
acordo com a Associação Brasileira dos 
Importadores de Bens de Consumo (Ab-
com). As vendas de carros importados 
caíram 23% no primeiro semestre. 

O impacto da alta do dólar deve ir 
além. Até o final do ano, o preço da 
gasolina e do diesel também deverá 
aumentar, para que a Petrobras possa 
conter o rombo provocado em suas 
contas e repassar ao consumidor ao 
menos parte do custo de importação 
do petróleo. O reajuste do diesel terá 
um impacto inevitável no custo do frete 
e fará mais pressão sobre a operação dos 
transportes públicos, epicentro das ma
nifestações de junho. Além disso, 43% 
das importações são de componentes e 
insumos usados pela indústria na pro
dução de bens no país. A alta do dólar, 
portanto, tende a ter impacto nos pre
ços industriais e a aumentar a pressão 
inflacionária observada nos últimos 
meses. "Dólar em alta é inflação na 
veia", afirma o financista Nathan Blan
che, sócio da consultoria Tendências. 

Diante da perspectiva de alta da in
flação, que deverá ficar perto de 6% 
neste ano, os analistas esperam que o 
Banco Central continue a elevar a taxa • 
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básica de juros, a Selic. A expectativa, 
segundo o último boletim do BC, é 
que a Selic passe dos atuais 8,5% para 
9,25% ao ano até o fim de 2013. Isso 
deverá aumentar a atração dos fundos 
de investimento indexados ao CDI , a 
taxa do mercado interbancário, que 
acompanha a variação dos juros. Não 
deixa de ser uma boa notícia para o in
vestidor que optar por poupar, em vez 
de consumir. Ao mesmo tempo, com o 
aumento do interesse dos investidores 
internacionais por países ricos, a ten
dência é uma queda no fluxo de dólares 
para a Bolsa de Valores brasileira, com 
impacto negativo nas ações. 

O cenário empresarial incerto ainda 
não afetou de modo dramático, por en
quanto, os índices de desemprego. Mas 
a renda média da população brasilei
ra já começou a cair. Trata-se de uma 
questão central para a vida da popula
ção (leia mais no quadro abaixo). 

A maior economia mundial vem 
colecionando indicadores positivos: 
em endividamento das famílias, pro-

cura por imóveis, vendas de automó
veis, criação de empregos e geração de 
energia. A expectativa de crescimento 
dos EUA neste ano é de 1,8%, abaixo 
dos 2,2% de 2012, mas superior à mé
dia dos últimos cinco anos. Há muitos 
poréns - o país cresceu menos que o 
previsto no primeiro semestre, muitos 
empregos criados são de meio período 
e os efeitos de um corte de gastos pú
blicos em março ainda estão em aberto. 
"O clima para investimento nos EUA 
ainda tem de melhorar. Faltam polí
ticas claras para seguir com obras de 
infraestrutura e contratar imigrantes 
qualificados", diz o economista Arturo 
Porzecanski, da American University. 
Mesmo assim, o otimismo se estabe
leceu. Os EUA mostram dinamismo 
ao sair de crises mais rapidamente 
que outros países ricos, e o mercado 
financeiro tenta se antecipar para lu
crar com a recuperação. 

Se tudo correr como previsto, em 
2 0 1 4 o banco central americano, o 
Fed, deixará de bombear dólares para 
a economia, um fator de barateamento 
do dólar ante outras moedas. A taxa de 
juros só aumentará quando o desem
prego, hoje em 7,2%, cair a 6,5%. O 
Fed e o mercado financeiro prevêem 

isso para algum momento entre o fi
nal de 2014 e o primeiro semestre de 
2015. Mas as taxas de investimentos e 
empréstimos de prazo mais longo já co
meçaram a subir. "A recuperação dos 
Estados Unidos é uma boa notícia. Mas 
o mercado será mais exigente para in
vestir em outros países, como o Brasil", 
diz a economista Zeina Latif, sócia da 
consultoria Gibraltar. 

A recuperação americana é mais 
vigorosa, mas outros países ricos vol
taram a crescer. Na Europa, destaca-se 
o Reino Unido, que cresceu 0,6% no 
segundo trimestre, depois de cinco anos 
de crise, com duas recessões. Os fabri
cantes de carro prevêem aumento de 
8% nas vendas deste ano, após 17 meses 
seguidos de avanço. Há expansão por 
todos os setores, em serviços, indústria, 
construção e agricultura, pela primeira 
vez desde 2010.0 indicador de confian
ça das famílias voltou a crescer. 

A maior surpresa foi a Zona do 
Euro. Embora a projeção para 2013 
ainda seja de encolhimento do PIB, 
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uma expansão de 0,3% da economia, 
entre abril e junho, foi saudada como 
um número mágico, após 18 meses 
de recessão. O crescimento foi impul
sionado pela Alemanha e pela França. 
Portugal registrou o maior crescimento 
do bloco, 1,1%, e aliviou a pior reces
são no país em 40 anos. Mas ainda não 
é hora de celebrar. O PIB da Zona do 
Euro está 0,7% menor que há um ano. 
Importantes economias, como Itália e 
Espanha, continuam em forte recessão. 
A Holanda, que resistira bem à crise, 
parece entrar na rota da estagnação. 
Há quase 20 milhões de desemprega
dos no bloco, um recorde de 12,1% da 
população. "A recuperação é morna e 
não propiciará um crescimento vigo
roso", afirma Marcus Kerber, profes
sor de economia da Universidade de 
Berlim. "A economia na Zona do Euro 
segue vulnerável. Se a Alemanha ratear, 
puxará para baixo toda a economia eu
ropeia." Um problema adicional é que 
os europeus ainda debatem como agir 
para sair da crise. 

Os defensores da austeridade fiscal, 
liderados pela chanceler alemã, Angela 
Merkel, e pelos burocratas da União 
Europeia, seguem repetindo a fórmu
la do controle de gastos. O presidente 

francês, François Hollande, defende 
aumentar a circulação de dinheiro na 
economia e o investimento público. 
Essa política depende de os governos 
conseguirem conter os juros, tarefa 
difícil quando precisam atrair inves
tidores. "O essencial é manter os j u 
ros dos títulos europeus sob controle, 
para que não sufoquem ainda mais o 
crédito na Europa", afirma Tito Boeri, 
professor de economia da Universida
de Bocconi, em Milão. "Se for possível 
garantir e melhorar o mercado de cré
dito disfuncional da Europa, haverá 
investimento, e a economia da Europa 
poderá acelerar." 

Fora da Europa, a notícia mais aus
piciosa é o renascimento da economia 
japonesa, que cresceu 2% no segundo 
trimestre e deverá se expandir no mes
mo ritmo em 2013. Medidas tomadas 
pelo premie Shinzo Abe fizeram o ja
ponês ir às compras. A Bolsa de Valo
res atingiu o maior nível desde janeiro 
de 2008. Mas a recuperação também é 
duvidosa. A dívida pública cresce, e o 
governo não mostrou a disposição para 
fazer reformas essenciais - a abertura 
comercial e a flexibilização do mercado 
de trabalho. Impressiona que, mesmo 
diante de tantas dúvidas, o crescimento 

no mundo desenvolvido supere o dos 
países em desenvolvimento. 

5. A CHINA NÃO ERA 
A NOVA LOCOMOTIVA? 

A pujança chinesa dá sinais de en
fraquecimento. As projeções mais pes
simistas anunciam o risco da maior 
desaceleração em 23 anos. As autorida
des se esforçam para manter o ritmo de 
crescimento em pelo menos 7 ,5% - uma 
queda considerável em relação aos dois 
dígitos da última década. O governo chi
nês tenta aumentar o consumo interno 
e estimular os gastos da crescente classe 
média. A tarefa é complicadíssima, e o 
futuro da China tornou-se mais nebu
loso. Pior ainda para outros países emer
gentes, como Brasil, Rússia e Argentina, 
que contaram no passado recente com 
o crescimento chinês para exportar 
matérias-primas. "A era de crescimento 
fácil dos emergentes na última década 
acabou, e nem todos serão economias de 
ponta", escreveu o economista indiano 
Ruchir Sharma, analista do banco Mor
gan Stanley. O mundo mudou, e o jogo 
agora é outro. O Brasil precisará provar 
novamente que pode vencer. • 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 796,  p. 32-39, 26 ago. 2013.




