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PEQUIM — Poucos países
desfrutaram de tantos benefí-
cios do sistema de comércio glo-
bal e de forma tão rápida quan-
to a China desde que ela entrou
na Organização Mundial do
Comércio, há quatro anos.
Contudo, poucos países estão
assumindo postura mais discre-
ta antes da importante reunião
da OMC em Hong Kong, na
semana que vem. 

A reunião de 13 a 18 de
dezembro tentará acabar com o
impasse entre países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento sobre
como cortar subsídios agrícolas
e avançar na liberalização do
comércio proposta na Rodada de
Doha de negociações, aberta em
2001. Pequim tem muito a
ganhar, pois seus produtores
rurais e fábricas podem se bene-
ficiar consideravelmente de uma
redução dos subsídios agrícolas
e do aumento do acesso aos mer-
cados em geral. 

A relutância da China em
assumir uma posição de lide-
rança parece ser resultado de
sua situação delicada. O enor-
me volume de comércio interna-
cional da China dá grande
influência ao país tanto sobre
países em desenvolvimento
quanto sobre os desenvolvidos.
Mas Pequim tenta ao mesmo
tempo evitar alienar grandes
parceiros comerciais, aliados
do mundo desenvolvido e enti-
dades internas que ficaram

para trás na corrida do país
para se modernizar, dizem ana-
listas de comércio. A China
também teme que um papel
mais proeminente nas negocia-
ções sirva de lembrete da amea-
ça econômica que ela traz.

“O atual governo não quer
ser visto como o que liderou o
avanço rumo a ainda mais libe-

ralização”, diz Nicholas Lardy,
um economista do Instituto de
Economia Internacional com
sede em Washington.

Até agora a China não quis
ajudar os Estados Unidos a
fazer lobby pela redução de
tarifas agrícolas na União
Européia, mesmo depois que o
representante de comércio exte-

rior dos EUA, Rob Portman,
visitou Pequim em meados de
novembro para pressionar a
China a fazê-lo. A relutância da
UE em cortar seus subsídios é
uma das principais razões por
que as negociações de comércio
chegaram a um impasse, dizem
muitos especialistas em comér-
cio exterior.

Uma autoridade dos EUA que
lida freqüentemente com nego-
ciadores chineses diz acreditar
que eles estão escondendo-se
para evitar lembrar aos países
desenvolvidos a competitividade
dos baixos custos e a disparada
das exportações da China. 

Enquanto assume um papel
mais afirmativo no mundo, seja
em avançar com o desarma-
mento nuclear da Coréia do
Norte ou em buscar definir
padrões industriais, Pequim
está bem ciente do aumento das
preocupações em relação à sua
ascensão como potência mun-
dial — e precisa decidir como se
posiciona em relação a seus
aliados tradicionais no mundo
em desenvolvimento e aos gru-
pos de interesses em casa. 

A China continua a fazer
parte do Grupo dos 20, uma
organização que representa os
países em desenvolvimento e
que argumenta que os países
industrializados deveriam se
esforçar mais para reduzir as
barreiras de comércio. Mas
Pequim não tem um papel de
destaque ou de liderança no
grupo como a Índia ou o Brasil.

China fica neutra nas negociações comerciais
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MEMBROS da Bolsa de
Nova York e acionis-

tas da Archipelago, bolsa
eletrônica de ações, apro-
varam a aquisição da
Archipelago por US$ 6,6
bilhões. Com a compra, a
ser concluída no começo
de 2006, a bolsa nova-ior-
quina, de 213 anos, passa-
rá a se chamar Nyse
Group e terá ações nego-
ciadas em bolsa. 

* * *

n A Ericsson disse que
fechou seu maior contra-
to, avaliado em US$ 2,5
bilhões em sete anos, pelo
qual vai operar a rede da
operadora britânica de
celular 3, do grupo
Hutchison Whampoa, de
Hong Kong.

* * *

n A Bayer e sua subsidiária
Lanxess fizeram juntas
provisões de mais de US$
390 milhões para cobrir pro-
cessos nos EUA e Canadá
por acusação de práticas
anticoncorrenciais.

* * *

n A ITV, maior rede de TV
do Reino Unido, disse que
vai comprar por US$ 305
milhões a HappyGroup,
dona de um dos dez maio-
res sites do país, o
FriendsReunited.com.

n A TNT, empresa holan-
desa de transportes, disse
que vai recomprar US$ 1,2
bilhão em ações e vender
sua divisão de logística, a
segunda maior do mundo
em receita. Analistas ava-
liam a divisão em até US$
1,8 bilhão.

* * *

n A AES, energética ameri-
cana, assina hoje um plano
de financiamento para
construir uma usina de US$
1,3 bilhão na Bulgária,
disse seu diretor-presiden-
te, Paul Hanrahan. A
gigante americana de ener-
gia também estuda investi-
mentos na Romênia,
Polônia e Turquia, disse.

* * *

n A Siemens disse que
fechou acordos em áreas
que vão de equipamentos
para manuseio de baga-
gens a sistemas de segu-
rança na China, que se pre-
para para sediar as Olim-
píadas de Pequim em 2008. 

* * *

n A Sega Sammy, fabrican-
te japonesa de videogames
e máquinas de fliperama,
disse que formará duas
joint ventures na China,
uma delas para criar jogos
de videogame baseados
nas Olimpíadas de Pequim.

I NTERNAC IONAL

FELISA MICELI, minis-
tra da Economia da

Argentina, anunciou um
plano de monitoramento e
de acordos de preço que
abrange todos os produtos
que fazem parte do índice
de preços ao consumidor,
para controlar a inflação.

* * *

n A TMM, empresa mexi-
cana de transporte e logís-
tica, disse que vendeu US$
400,5 milhões em ações que
detinha da empresa ameri-
cana Kansas City Southern
para o Morgan Stanley.

* * *

n A Bolívia encerrou no
começo do mês um embar-
go de dois meses ao frango
da Colômbia, depois de
concluir que os casos de
gripe aviária descobertos
no país não são perigosos a
seres humanos, disse o
governo colombiano.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O México disse que vai
recorrer de decisão da
OMC numa disputa com os
EUA sobre uma tarifa
mexicana de 20% para
refrigerantes que contêm
adoçantes importados. A
medida, para proteger a
indústria mexicana do açú-
car, foi considerada irregu-
lar por um painel da OMC.

* * *
n O Equador planeja emi-
tir hoje títulos de dez anos
com rendimento entre
10,5% e 10,75%, para recom-
prar títulos que pagam
juros mais altos, segundo
um gestor de fundos.

* * *
nO Peru vai emitir até US$
272 milhões em títulos
expressos em sóis no mer-
cado interno na sexta-feira.
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Embora a China tenha se 
beneficiado bastante da 
associação à OMC, ela 
tem evitado assumir um 
papel de liderança para as 
negociações comerciais 
globais. Ao lado, dados do 
comércio exterior chinês 
antes e depois de entrar 
para a OMC, em US$ 
bilhões:
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Fonte: Administração Geral
de Alfândega da China
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A Time Warner Inc. está perto
de um acordo com a Microsoft
Corp. para criar um serviço de
propaganda online para competir
com o da Google Inc., dizem pes-
soas a par do assunto.

Depois de meses de idas e vin-
das nas negociações, as duas
empresas estão agora concentra-
das num acordo que uniria seus
ativos relacionados a publicidade
— com o mínimo de dinheiro tro-
cando de mãos. Espera-se que o
acordo seja fechado antes do fim
do ano, mas ainda pode ser que a
America Online, uma divisão da
Time Warner, escolha aprofun-
dar seu relacionamento com a
Google às custas da Microsoft.

Até ontem, contudo, sinais
iniciais apontavam para uma
aliança entre a Microsoft e a
AOL, ainda que num formato
bem menos ambicioso do que
muitos investidores e analistas

esperavam.
Pelas negociações, a AOL

abandonaria a Google como sua
principal provedora de buscas na
internet e passaria a utilizar o
serviço MSN da Microsoft, dizem
pessoas a par das conversas.
Atualmente, a AOL utiliza o
mecanismo de busca da Google
em seu portal, e a Google dá uma
parte da receita de anúncios
gerada pelos clientes da AOL. No
ano passado, a Google proporcio-
nou US$ 300 milhões em receita à
AOL. O atual contrato deles só
vence em meados de 2006. O dire-
tor-presidente da Google, Eric
Schmidt, recusou-se a comentar
o assunto na segunda-feira.

As negociações envolvem
criar uma equipe conjunta de
venda de anúncios para AOL e
MSN, mas mantendo os dois
serviços sob controle de seus
respectivos donos, disse uma
pessoa a par das conversas.

AOL e Microsoft discutem
acordo para publicidade
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Em 1983, Mark Gertler perguntou a Ben
Bernanke, seu amigo e colega de economia,
por que ele ia começar sua carreira estu-
dando a Grande Depressão dos Estados
Unidos. “Se você quer entender de geologia,
comece por estudar os terremotos”, respon-
deu Bernanke, segundo Gertler. “Se quer
estudar economia, comece por estudar a
maior calamidade que já atingiu os EUA e
as economias do mundo.”

A obsessão de Bernanke com o terremo-
to econômico continua. “Sou um viciado na
Grande Depressão do mesmo modo que
algumas pessoas são viciadas na Guerra de
Secessão”, escreveu ele em 2000. “As ques-
tões que a Depressão levantou e suas lições
ainda são relevantes.” Sua pesquisa
demonstra como erros do Federal Reserve,
o banco central americano, levaram à
Grande Depressão e a aprofundaram.

Esse interesse de Bernanke dá uma idéia
da evolução de seu pensamento. Em parti-
cular, sua pesquisa sobre como os erros do
Federal Reserve pioraram a catástrofe pro-
vavelmente vão influenciar como ele dirigi-
rá a economia quando assumir o comando
do Fed no lugar de Alan Greenspan no
começo do ano que vem. 

As lições podem não ser muito óbvias. As
economias de hoje e as da década de 30 difi-

cilmente poderiam ser
mais diferentes. Entre
1929 e 1933, a produção
econômica americana
caiu quase 30%, a taxa
de desemprego disparou
para 25% e milhares de
bancos faliram. Os pre-
ços caíram aproximada-
mente 10% ao ano, um
fenômeno conhecido
como deflação. À medi-
da que os salários, os
preços e o valor dos imó-

veis despencavam, milhões de proprietários
de imóveis e empresas não conseguiam
pagar suas dívidas e foram à falência. 

Hoje, o crescimento econômico está sau-
dável, o desemprego está em meros 5% e os
preços dos imóveis estão bem altos. O Fed
está aumentando a taxa básica de juros
para evitar uma repetição da década de 70,
quando o alto preço do petróleo e uma polí-
tica de dinheiro barato desencadearam uma
inflação de dois dígitos. 

Mas, por baixo da superfície, há coisas
que sugerem que as lições da Depressão
permanecem relevantes para o Fed. A defla-
ção, embora improvável, pode ser um risco
maior nos próximos anos do que nas quatro
décadas que passaram, porque a inflação
está muito baixa. Uma forte queda nos pre-
ços dos ativos, especialmente de imóveis, é
um risco onipresente.

As lições da Depressão influenciam a
crença de Bernanke de que o Fed deveria
não apenas ter como meta uma inflação
baixa como também divulgar sua meta —
como faz, por exemplo, o Banco Central do
Brasil. Embora o principal benefício fosse
controlar a inflação estabilizando a expecta-
tiva de preços do público, Bernanke já argu-
mentou que um benefício ainda maior seria
evitar que o Fed acabe caindo na deflação. 

Bernanke e autoridades do Fed já disse-
ram que querem manter a inflação dos EUA
entre 1% e 2%, excluindo combustível e ali-
mentos, que são mais voláteis e podem mas-
carar as tendências de longo prazo. A meta
é tão baixa que uma recessão profunda ou
um choque podem derrubar a inflação para

abaixo de zero, no território da deflação.
Evitar isso “será uma preocupação de polí-
tica monetária mais importante do que em
muitas décadas”, prevê Brian Sack, econo-
mista da Macroeconomic Advisers LLC, que
já trabalhou com Bernanke no Fed. Ele
disse que as decisões de Bernanke em rela-
ção à taxa de juros podem, portanto, lem-
brar as manobras de Greenspan no começo
da década de 2000: cortes agressivos quan-
do a recessão ameaça, aumentos graduais
quando a economia se recupera. 

A pesquisa de Bernanke sobre a Grande
Depressão enfatizou como a queda dos pre-
ços dos ativos — imóveis, por exemplo — e
bancos enfraquecidos podem restringir o
crédito e o crescimento econômico. A queda
dos valores dos imóveis “reduziria signifi-
cativamente o patrimônio líquido de muitos
tomadores de empréstimo”, destaca Glenn
Hubbard, economista da Columbia
University que, como presidente do conse-
lho de assessores econômicos de George W.
Bush persuadiu Bernanke a sair da
Universidade de Princeton para se tornar
diretor do Fed em 2002. “Ben ainda vai
olhar com cuidado para esses efeitos de
balanço.” Isso significa que ele pode manter
as taxas de juros mais baixas do que outros
deixariam em tais circunstâncias. 

Mas talvez a lição mais fundamental que
Bernanke tirou da década de 30 seja a impor-
tância de se pensar de forma criativa quan-
do enfrentar desafios econômicos inusitados.
Apesar de alguns o terem criticado por ter
dito em 2002 que o Fed poderia imprimir
mais dinheiro para acabar com a deflação. 

O principal quebra-cabeças da

Depressão por muito tempo foi: por que
havia tanta capacidade ociosa quando havia
tantas necessidades a serem supridas?
Durante décadas, muitos economistas e
autoridades pensaram que a Depressão foi
uma inevitável conseqüência do excesso de
investimento e especulação na década de
20, que culminou com a quebra da Bolsa de
Nova York em 1929. Essa visão foi reforçada
por O Colapso da Bolsa, 1929, famoso livro
de 1955 de John Kenneth Galbraith.

Milton Friedman e Anna Schwartz desa-
fiaram esse ponto de vista em 1963. Em seu
livro A Monetary History
of the United States,
1857-1960 (Uma História
Monetária dos Estados
Unidos, 1857,1960), eles
argumentavam que a
Depressão não era ine-
vitável, mas que foi cau-
sada por um Fed “inep-
to”. Primeiro, disseram,
o Fed tolamente aumen-
tou as taxas de juros em
1928 para acabar com a
especulação em Wall Street, causando uma
recessão no ano seguinte que levou à quebra
da bolsa. Então, o Fed permitiu que milhares
de bancos quebrassem e que a base monetá-
ria encolhesse em parte porque pensou que
as falências dos bancos fossem uma conse-
qüência natural da especulação excessiva
anterior e porque as taxas de juros mais bai-
xas poderiam ter levado os estrangeiros a
retirar seu dinheiro e reduzir o valor do dólar
em relação ao ouro. 

Bernanke leu o livro quando estudava em
Harvard na década de 70. A teoria o deixou
intrigado, e ele atirou-se no estudo do papel
da política monetária na Depressão.
Enquanto a teoria de Friedman e Schwartz
havia revolucionado o entendimento da
Depressão, ela não a podia explicar comple-
tamente sua profundidade e extensão.

Bernanke publicou seu primeiro paper
relevante sobre a Depressão em 1983. Ele
disse que tomadores de empréstimo os
obtêm em parte porque complementam o
papagaio com dinheiro do próprio bolso
para comprar uma casa ou abrir um negó-
cio. Mas a deflação corrói o valor desses ati-
vos sem diminiuir o valor do empréstimo,
encolhendo o patrimônio do indivíduo.

Isso faz os bancos mais relutantes em
emprestar dinheiro, preferindo investir em
títulos do governo. E os próprios bancos
podem quebrar se um certo número de
clientes ficar inadimplente e os ativos dados
como garantira não cobrirem a dívida. Com
efeito, a deflação “represa” o fluxo de cré-
dito, que é vital para a economia. Bernanke
aplicou uma bateria de estatísticas e con-
cluiu: “Minha teroria parece capaz (...) de
explicar a extensão e profundidade inusita-
das da Grande Depressão.” 

Fascínio pela Grande Depressão dá
indícios do pensamento de Bernanke

Ben Bernanke

Milton Friedman

Sucessor de Greenspan 
teorizou que a deflação foi
responsável pela dimensão
da crise econômica.
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