
UBS não pensa em aquisições agora

Manter o dólar baixo
para segurar a inflação
destruiu o setor
exportador brasileiro.
E, além disso, entregou
ao exterior a demanda
da tal nova classe
média que surgiu com o
aumento da renda”

O presidente do conselho do banco suíço UBS, Axel Weber, disse que

a instituição está focada em atender às novas regras de segurança

bancária do que em fazer aquisições no curto prazo. A declaração

esfriou as especulações de que poderia comprar fatia no banco

Commerzbank, da Alemanha. “Estamos focados em elevar nosso

nível de capital”, disse Weber em uma conferência ontem. Reuters
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É difícil dizer qual seria a taxa de
juros ideal para o Brasil. “É uma
daquelas invenções de economis-
ta, muito interessante, mas nin-
guém sabe como medir”. Ressal-
va feita, o professor e ex-ministro
da Fazenda Delfim Netto fez um
exercício para atender à curiosida-
de da plateia que assistia a sua
apresentação durante o Congres-
so C4, de meios de pagamento,
que começou ontem em São Pau-
lo. O resultado, segundo Delfim, é
uma taxa de 8% ao ano, “que vai
oscilar para cima e para baixo de
acordo com a conjuntura. Mas se
o governo for bem sucedido, são
esses 8% que vão prevalecer”.

Para Delfim, não há motivos pa-
ra que o país tenha uma taxa de ju-
ro real diferente da média mun-
dial — segundo ele, algo entre 2%
e 3%. A essa taxa, Delfim juntou a
meta de inflação do governo, de
4,5% ao ano. E acrescentou: “Tam-
bém não sei como determinar
qual o crescimento potencial da
economia brasileira. Mas só pode
ser igual à taxa de juro real”.

Em sua palestra, o ex-ministro
elogiou e criticou ações do atual
governo. Em relação ao dólar, foi
categoricamente contra o que
ocorreu nos últimos anos: “Man-
ter o dólar baixo para segurar a in-
flação destruiu o setor exportador
brasileiro. E, além disso, entregou
ao exterior a demanda da tal nova
classe média que surgiu com o au-
mento da renda”.

Em relação ao aumento da ren-
da, também disparou: “O gover-

no quis aumentar salários sem pro-
mover o crescimento. Isso gera in-
flação. Só não gerou antes porque
desde 2002 soprava um vento a fa-
vor no mercado internacional,
mas agora isso acabou”.

De outro lado, o ex-ministro
elogiou o programa Bolsa Família.
Para ele, este é um expediente
muito barato para recuperar a civi-
lização. “Não se pode conviver
com a miséria. E o papel do Estado
é reduzir as desigualdades”. Se fi-
car só por conta do mercado, o

mercado é cruel: as pessoas pisam
na cabeça do vizinho e seguem
em frente, disse.

Para Delfim, o capitalismo e as
urnas são os dois grandes respon-
sáveis pelo desenvolvimento no
mundo. O Estado calibra os merca-
dos, e a urna (os votos dos eleito-
res) calibra os governos.

Delfim também elogiou a inclu-
são financeira promovida nos últi-
mos anos pelo governo, e diz que
a bancarização é um fenômeno
que veio para ficar. E lembrou que
ainda há muita gente sem conta
corrente, sem meios de pagamen-
to eletrônico, sem seguros no Bra-
sil. Para ele, a inclusão foi resulta-
do de aumento da oferta e da de-
manda, conjugado com a ação de
reguladores.

“O varejo sofre com a concor-
rência dos bancos, que cobram
spreads menores porque traba-
lham com volumes maiores. Mas
a concorrência vai prevalecer e as
taxas vão convergir em algum
ponto. Por isso o varejo tem que
melhorar sua eficiência em dar
crédito, precisa reduzir a inadim-
plência”.

Para ele, não há como crescer
sem ampliar o crédito. “O consu-
mo é a força maior do crescimento
de um país. O crescimento depen-
de de duas variáveis: renda real
das famílias e crédito bancário. Fa-
lar de bolha no Brasil é um equívo-
co. Mas como diria Ernane Gal-
veas, crédito é bom mas demais
faz mal”.

No final, seu conselho para os
brasileiros foi: trabalhem. “Pode
não ser muito agradável, mas é fa-
to. Não há como crescer sem pro-
dutividade.

As economias desenvolvidas, com
osEstadosUnidosàfrente,irãocada
vez mais liderar o crescimento glo-
bal, com os países emergentes sob
risco de desaceleração devido ao
aperto da política monetária norte-
americana, afirmou o FMI em um
texto preparado para o encontro do
G20 em São Petersburgo, na Rússia.

Em sua nota de supervisão, ob-
tida pela Reuters, o Fundo Monetá-

rio Internacional fez um apelo pa-
ra uma ação global para revitali-
zar o crescimento e melhorar o ge-
renciamento de riscos, alertando
que alguns riscos se tornaram
mais proeminentes.

As economias emergentes es-
tão particularmente vulneráveis
ao aperto da política monetária
dos Estados Unidos, e o FMI reco-
mendou que as autoridades este-
jam prontas para lidar com um au-
mento da instabilidade financeira.

“Os formuladores de política
devem permitir que as taxas de
câmbio respondam aos fundamen-
tos em mudança mas podem preci-

sar se proteger contra riscos de
um ajuste desordenado, inclusive
por meio de intervenções para sua-
vizar a volatilidade”, disse o FMI.

O Federal Reserve, banco cen-
tral dos Estados Unidos, pode co-
meçar a reduzir seu programa de
estímulo a partir deste mês, ob-
servou o FMI. A próxima reunião
de política do Fed será em 17 e 18
de setembro.

“A maior preocupação pode
muito bem ser um período pro-
longado de crescimento global
lento”, informou o FMI, acres-
centando que está revisando pa-
ra baixo suas projeções de curto

prazo para as economias emer-
gentes. Brasil, China e Índia são
responsáveis por grande parte
dessa desaceleração.

Mas com os Estados Unidos e
outras economias desenvolvidas
acelerando, o FMI informou que
ainda espera que o crescimento
global acelere em 2014 em compa-
ração com este ano, auxiliado pe-
las condições monetárias altamen-
te expansionistas no mundo rico.

A demanda privada, impulsio-
nada pela recuperação dos merca-
dos imobiliário e de trabalho, de-
ve impulsionar ainda mais a eco-
nomia dos Estados Unidos no pró-

ximo ano, embora o crescimento
no Japão possa tornar-se mais
fraco conforme um aumento de
imposto sobre consumo surta
efeito e os gastos com estímulos
desaceleram.

O FMI informou que espera
uma recuperação contínua na zo-
na do euro no terceiro trimestre,
mas disse que a região de 17 países
de moeda única precisa aumentar
a oferta de crédito reparando os
balanços patrimoniais dos bancos
e avançando em direção à união
bancária.Os líderes do G20 irão se
reunir em São Petersburgo hoje e
amanhã. Reuters
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Economias desenvolvidas
vão liderar crescimento
global com destaque para
os Estados Unidos

Juro básico deveria ser de 8%
Número é resultado de exercício feito pelo ex-ministro Delfim Netto, que avisa: não há uma fórmula perfeita

FMI: emergentes vulneráveis a fim de estímulos

BANCOS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 set. 2013,  Finanças, p. 24.
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