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Álvaro Campos

O ex-presidente do Goldman
Sachs Asset Management, Jim
O’Neill, avisa que um eventual
terceiro ano seguido de cresci-
mento fraco, em 2014, coloca-
ria o “status Bric” do Brasil em
dúvida. O’Neill foi o criador,
em 2001, do termo Bric, em es-
tudo que apontava Brasil, Rús-
sia, Índia e China como econo-
mias potencialmente dominan-
tes no mundo em 2050.

Segundo ele, o Brasil precisa
permitir que o setor privado
possa investir e competir – na
sua avaliação, o País deve pa-
rar de imitar a velha China, ao
usar a máquina do Estado para
tentar impulsionar o cresci-
mento econômico. “É preciso
mudar”, diz. A seguir, os princi-
pais trechos da entrevista:

● Quais são as perspectivas para
os países do grupo Bric em
2014? Como ficará o crescimen-
to econômico e quais serão os
principais desafios?
A China e a Índia vão obvia-
mente crescer mais, como sem-
pre acontece em relação aos
outros países do Bric. Eu acre-
dito que a China vai crescer en-

tre 7,5% e 8% e essa trajetória
é bem clara – e impressionan-
te. O caminho da Índia é bem
menos claro. Pode haver uma
nova desaceleração, mas meu
palpite é que a Índia pode sur-
preender positivamente no
próximo ano e crescer na faixa
entre 6% e 7%. Como temos
visto recentemente, as pessoas
estão animadas com a possibili-
dade de mudança de governo
e, se isso realmente acontecer,
os investimentos podem acele-
rar. O potencial de longo pra-
zo da Índia continua muito for-
te. Para Brasil e Rússia, 2014 se-
rá importante, já que ambos ti-
veram dois anos seguidos de
crescimento decepcionante e,
se isso acontecer pelo terceiro
ano, cada vez mais as pessoas
vão começar a questionar o sta-
tus deles como Bric.

● A normalização da política mo-
netária dos Estados Unidos é boa
ou ruim para os países emergen-
tes, já que sugere que a maior
economia do mundo está se forta-
lecendo?
Se o Federal Reserve (Fed, o
banco central americano) estiver
normalizando suas políticas,
então isso significa que algo de-
ve estar melhor sobre a econo-
mia dos Estados Unidos, o que
é uma boa notícia. Eu acho
que os EUA vão crescer 3% ou
mais no próximo ano, então
eles certamente vão reduzir os
estímulos monetários e talvez
adotar alguma outra medida.

Isso significa que existem ris-
cos para todos aqueles que so-
brevivem somente graças às ta-
xas de juros artificialmente bai-
xas. A mudança vai forçar os in-
vestidores a distinguir entre as
economias emergentes onde
os fundamentos estão bons e
aquelas com fundamentos me-
nos positivos.

● A mudança no modelo de cres-
cimento da China – para uma eco-
nomia mais voltada para o merca-
do doméstico – terá grande im-
pacto em outros emergentes,
como o Brasil, que exporta bi-
lhões de dólares para o país?
A nova China é muito mais fo-
cada na qualidade do cresci-
mento, e não na quantidade. Is-
so não é bom para a maioria
das commodities, especialmen-
te aquelas relacionadas à indús-
tria. Países que se beneficia-
ram da “velha China” preci-
sam se adaptar, pois as coisas
não voltarão a ser como antes.
Por outro lado, isso será bom
para países que lutam para
competir com a China devido
aos salários baixos no país,
que já estão subindo. Isso pare-
ce que será melhor para o Mé-
xico, por exemplo.

● Quais serão as “estrelas emer-
gentes” no próximo ano? México,
Indonésia e Turquia parecem
estar em quase todas as listas de
mercados promissores.
Eu concordo. É o chamado gru-
po Mint (formado por México,

Indonésia, Nigéria e Turquia).
Eu viajei para esses quatro paí-
ses nos últimos três meses e re-
tornei especialmente animado
com México e Nigéria.

● Todos os países do chamado
grupo dos “cinco frágeis” (Brasil,
Índia, Indonésia, Turquia e Áfri-
ca do Sul) terão eleições gerais
no próximo ano. Isso pode ser
um fator de risco?
Eleições são sempre muito im-
portantes. Isso é especialmen-
te verdade nos casos de Índia,
Indonésia e Turquia. Esses paí-
ses têm enorme potencial,
mas precisam de governos que
possam focar na governança e
implementação de reformas.
O mesmo, é claro, vale para o
Brasil e a África do Sul, mas o
potencial dos outros três é
muito maior. Eu acho que a ex-
pressão “cinco frágeis” é diver-
tida, mas não exatamente cor-
reta. As economias emergen-
tes podem perfeitamente ter

déficits em conta corrente, já
que se espera que atraiam capi-
tal – se fizeram as coisas cer-
tas.

● O déficit em conta corrente con-
tinuará sendo um dos maiores
problemas para algumas econo-
mias emergentes no próximo
ano?
Essa é uma afirmação compli-
cada. Na verdade a grande
questão é o tamanho do défi-
cit. O déficit do Brasil não é
um grande problema, nem o
da Índia. Se a Índia introduzir
mais reformas, sua moeda vai
se valorizar, em função da
grande entrada de capital, es-
pecialmente por meio de inves-
timento estrangeiro direto
(IED). Eu acho que os déficits
em conta corrente de Turquia
e Indonésia são grandes de-
mais, mas graças a mudanças
que já estão sendo implemen-
tadas, esses déficits já estão di-
minuindo.

● Analistas acreditam que o go-
verno brasileiro não deve promo-
ver um aperto fiscal significativo
no próximo ano, para não prejudi-
car a atividade econômica em
um ano de eleição. Isso pode
elevar os custos de financiamen-
to e pressionar as métricas de
dívida?
O Brasil precisa focar muito
mais em permitir que o setor
privado possa investir e com-
petir. O governo está tentando
muito imitar a China, ao usar
demais o Estado para gerar
crescimento. Isso está ultra-
passado, nem mesmo os chine-
ses querem imitar a China
mais. É preciso mudar.

● O sr. acredita que a Copa do
Mundo de Futebol e os Jogos
Olímpicos vão ajudar a economia
brasileira nos próximos anos?
Não. Existem pouquíssimas
evidências de que tais eventos
tenham realmente ajudado os
países-sede. Mesmo assim, is-
so geralmente é bom para a au-
toconfiança. Eu acho que, no
caso do Brasil, é realmente im-
portante vencer a Copa do
Mundo, mas com a força das
seleções da Espanha e Alema-
nha, isso será muito difícil.

● O Banco Central brasileiro e as
autoridades monetárias de ou-
tros emergentes estão certos em
intervir no mercado de câmbio
para tentar conter a volatilidade
provocada pela redução dos estí-
mulos do Federal Reserve?
Talvez. No entanto, o fato é
que o Brasil precisa ter como
prioridade absoluta, na ques-
tão monetária, cumprir suas
metas de inflação. Isso é muito
mais importante do que a osci-
lação do real. Mais amplamen-
te falando, eu não tenho muita
simpatia por emergentes que
reclamam das políticas do
Fed. O trabalho do Fed é im-
plementar políticas para os
EUA. Se os outros países não
gostam disso, eles precisam de-
senvolver melhor seus pró-
prios sistemas monetários e
mercados, para se tornarem
menos dependentes.

Blog. Sete dúvidas
sobre a malha fina
da Receita Federal
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O número de declaraçõesdo Im-
posto de Renda que ficaram reti-
das na malha fina do Fisco vol-
tou a crescer este ano. A Receita
Federal detectou erros ou omis-
sões em 711,3 mil documentos,
ante 604,3 mil em 2012 e 569,7
mil em 2011.

A omissão de rendimentos
permanece no topo do ranking,
seguida por imprecisões nas
despesas médicas, ausência de
Declaração do Imposto Retido
na Fonte e inconsistências rela-
cionadas à previdência privada.

Com atraso de quase uma se-
mana, a Receita abrirá a consul-
ta ao último lote de restituições
na próxima segunda-feira, a par-
tir das 9 horas. As devoluções
finais de 2013 e de cinco lotes
residuais (de 2008 a 2012) so-
marão R$ 2,7 bilhões e contem-
plarão 2,2 milhões de contri-
buintes.

O depósito será dividido em
duas datas, contrariando o ca-
lendário da Receita – que previa
o repasse total em um único dia.
Em 16 de dezembro, haverá o
pagamento para 467,8 mil pes-
soas, somando R$ 500 milhões.
Já nodia 20, umsegundo depósi-
to beneficiará 1,7 milhão de pes-
soas, totalizando R$ 2,2 bilhões.

Para saber a declaração foi li-
berada, o contribuinte deve
acessar o site da Receita ou ligar
para o Receitafone (146). Tam-
bém é possível fazer a consulta
por aplicativos para tablets e
smartphones com sistemas ope-
racionais Android e iOS
(Apple). Caso o valor não seja
creditado, a pessoa deve procu-
rar qualquer agência do Banco
do Brasil ou ligar para a central
de atendimento (4004-0001 ou
0800 729-0001).

Em comunicado ontem o Fis-
co afirma que “a liberação do
último lote em duas datas per-
mitiu contemplar o maior nú-
mero possível de restituições”.
Também foram incluídos con-
tribuintes “liberados da malha
durante o mês de dezembro.”

Situação fiscal. Essa última lis-
ta serve como confirmação pa-
ra a malha fina. Quem não for
relacionado neste lote nem nos
anteriores precisará regulari-
zar a situação fiscal antes de re-
ceber a restituição nos chama-
dos lotes residuais.

É possível acessar um extrato
da declaração no portal e-CAC e
checar erros ou pendências,
que podem ser corrigidos por
meiode uma retificadora. O pro-
cedimentoé basicamente omes-
mo de uma declaração comum.

Caso discorde do erro e consi-
ga comprovar os dados declara-
dos, o contribuinte poderá esco-
lher entre aguardar a intimação
do Fisco ou agendar pela inter-
net data e local para apresentar
os documentos e, assim, anteci-
par a análise da declaração.

Porém, se julgar que o contri-
buinte não está com a razão, a
Receita cobrará uma multa de
ofício, que varia de 75% a 150%
do valor do imposto devido. O
agendamento para declarações
do exercício 2013 começa a par-
tir do primeiro dia útil de 2014.

Número de retidos na
malha fina do IR volta
a crescer neste ano
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‘Status de Bric
do Brasil pode
ser questionado’

Jim O’Neill, ex-presidente do Goldman Sachs Asset Management

Receita Federal abre
consulta ao último lote na
segunda-feira e informa
que detectou erros em
711,3 mil declarações

2014. Para O’Neill, ano será importante para Brasil e Rússia

Para criador do termo
Bric, um terceiro ano
seguido de crescimento
baixo deve fazer mercado
colocar posição em dúvida
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




