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Aeradebaixíssimainflaçãonas
grandeseconomias,quepropor-
cionou mais de uma década de
estabilidade e crescimento es-
petacularnosEstadosUnidos e
em boa parte do mundo, pode
estar chegando ao fim. Para
KennethRogoff,ex-economista-
chefe do Fundo Monetário In-
ternacional(FMI),ehojeprofes-
sor da Universidade de Har-
vard, a volta das pressões infla-
cionárias nas maiores econo-
miasnãoéumproblemadramá-
tico,mascertamentevai tornar
a vidamais complicada para os
principais bancos centrais do
mundo, nos Estados Unidos,
UniãoEuropéia (UE)eJapão.O
medo da inflação nos EUA foi o
estopimdaturbulêncianosmer-
cados globais nesta semana.
Rogoff acha que o fim da era

de inflação mínima pode estar
ligado ao que vem acontecendo
na Ásia, especialmente na Chi-
na. Por muitos anos, ele obser-
va, a economia chinesa expor-
tou pressões deflacionárias pa-
ra o resto do mundo, na forma
deumaproduçãomaciçaecres-
centedemercadoriasprogressi-
vamente mais baratas. Este fe-
nômenoestáligadoàincorpora-
ção gradual de centenas de mi-
lhões de camponeses à econo-
mia industrial, o que, junto com
ganhos de escala e tecnológi-
cos, permitiu que uma mão-de-
obra baratíssima garantisse a
prática de preços ferozmente
competitivos.Agora,notaoeco-
nomista, há sinais de aqueci-
mento salarial e da economia
em geral não só na China, mas
emoutrosgigantesasiáticos,co-
mo a Índia. Os ventos deflacio-
nários estão fraquejando, as
commodities estão em alta, e a
vida dos bancos centrais já não
é tão fácil.
Rogoff, um analista muito

respeitado da economia global,
está entre aqueles que, há vá-
rios anos, vêm alertando para
os grandes desequilíbriosmun-
diais,especialmenteodéficitex-
terno gigante dos americanos,
que é financiado pela compra
maciça de títulos do Tesouro
dos EUA por parte de países
asiáticos superavitários, como
aChinaeoJapão.Oeconomista
foi um dos primeiros a prever
que o dólar iria passar por uma
forte queda ante asmoedas dos
parceiros dos Estados Unidos,
paraqueopaís pudesse reduzir
seu déficit externo.
Ele também criticou diver-

sas vezes, ao longo dos últimos
anos, o idolatrado ex-chairman
doFederalReserve (Fed,banco
central americano), Alan
Greenspan. Para Rogoff,
Greenspanexagerounadosede
juros baixíssimos aplicada aos
Estados Unidos, para evitar
umarecessãodepoisdoestouro
da bolha da alta tecnologia em
2000. Na sua visão, a imensa li-
quidez internacional criadapor
estaestratégiatambémalimen-
tou as atuais pressões inflacio-
nárias globais. Com ironia, Ro-
goff comenta que o timing de
Greenspan ao deixar o Fed foi
perfeito:elesaiuexatamentean-
tesdeosproblemascriadospor
ele mesmo estourarem na mão
do seu substituto, Ben Ber-
nanke.
Rogoff achaqueoBrasil está

preparado para enfrentar a
atual turbulência, mas deveria
vê-lacomoumalertaparaacele-
rar reformas, já que uma crise
bem pior pode acontecer no fu-
turo. A seguir, a entrevista:

VOLATILIDADE
Os mercados emergentes tive-
ramumdesempenho espetacu-
larmentebomnosúltimosanos.
Nós estamos assistindo apenas
aumacorreção.Aavaliaçãodos
investidoressobreoriscodevo-
latilidade tornou-se irrealista-
mente baixa, e explica parte do
que aconteceu. Eu acho que a
volatilidade macroeconômica

básicasimplesmenteémaiordo
que aquela que os investidores
se habituaram a acreditar que
fosse. Nós começamos a esque-
cerquequalquer coisa ruimpo-
deria acontecer.

INFLAÇÃO
Eu penso que a força básica, o
ímpeto do que está acontecen-
do, vemdomedoda inflação.Os
indicadoresantecedentesdain-
flação vêm experimentando
uma forte alta nos últimos me-
ses. Há índices que o Fed olha e
queusamsériestemporaiseou-
trosmétodos para extrapolar a
inflação futura. Estes indicado-
res mostram uma inflação
maior do que a que nós vemos
olhando para trás. Também o
diferencial entre a inflação ao
consumidor e o seu núcleo é
maiore temsidomais sustenta-
do do que foi em qualquer mo-
mentonosúltimos20anos.E is-
to também indica que uma par-
tedaaltainflaçãodascommodi-
ties vai contaminar os núcleos
de inflação.

BANCOS CENTRAIS
Eunãoachoquea inflaçãoeste-
ja saindodecontrole, e conside-
roque,no longoprazo,elaainda
está contida num nível baixo.
Masoqueaconteceuestasema-
na talvez seja um lembrete de
que você pode ter notícias
ruins, e não apenas boas notí-
cias. Isto pode significar que os
grandes bancos centrais do
mundo talvez tenham que au-
mentarastaxasdejurosporum
períodoumpoucomaior,esegu-
rá-lasnestenívelmaisalto tam-
bém por um tempo um pouco
longo do que era esperado. O
que significa que os mercados
globais estão ficando menos lí-
quidos. E talvez os ganhos de
produtividade que nós tivemos
por muitos anos vão desacele-
rar por algum tempo. É umme-
dopequeno,nãodeveria serum
grande medo. Mas os prêmios
de risco ficaram tão baixos nos
mercados globais que mesmo
ummedo relativamente menor
como este provoca stress.

DÉFICIT AMERICANO
Odéficit em conta corrente dos
Estados Unidos é uma questão
muitoimportante,masnãopen-

so que seja um fator determi-
nantedaatualturbulência.Odó-
laragorapareceestarnumaten-
dênciadedesvalorizaçãodeno-
vo, e umaprevisãoque conside-
rorazoáveléadequeodólarvai
sedesvalorizarmaisemrelação
àmaioriadasmoedasduranteo
ano. E, pelomenos nos Estados
Unidos, isto vai se somar a ou-
tras pressões inflacionárias.
Mas não acho que isto seja a
grande coisa nestemomento.A
grande coisa é que os preços
das commodities se mantive-
ramaltos - eles caíramumpou-
co na última semana - por mais
tempodoqueosinvestidoreses-
peravam.

EFEITO BERNANKE
Este ímpeto inflacionário atual
vemganhandoforçaporumpe-
ríodomuitolongo.Eaaposenta-
doria do Greenspan é apenas
mais umexemplo de comoele é
ummestreno“timing”dosmer-
cados –deixar oFedexatamen-
te quando estes problemas co-
meçamaficarmais agudos.Es-
te impulso inflacionárioeopro-
blema do déficit em conta cor-
rente dos Estados Unidos vêm
se tornando piores. Não acho
que estas questões sejam o fim
domundo,mas com certeza te-

riam tornado a vida doGreens-
panmuito difícil, caso ele ainda
estivesse no Fed. É claro que a
troca da guarda no Fed é uma
pequena peça do atual proble-
ma.Maseuachoqueaspessoas
estãomaispreocupadascomos
dados que estão por trás da
atual turbulência doque emsa-
ber se o Fed vai aumentar a ta-
xa básica de juros para 5,25%,
5,5% ou até ir todo o caminho

até6%.Aaltadependerádeter-
mos ou não inflação realmente
maiselevadaporumperíodode
tempo. Neste caso, o Greens-
pan tambémaumentaria a taxa
de juros, certo? Eu acho que as
incertezas econômicas são
mais fundamentais do que o
efeito Bernanke.

JURO NOS EUA
Não acho que os Fed Funds (ju-
ro básico americano) irão além
de 5,5% sem uma longa pausa
antes. Me parece que a econo-
mia americana está desacele-
rando e, mesmo que haja preo-
cupaçãocomainflação,umperi-
gomuitomaior para a credibili-
dade do Fed é o de que a econo-
mia rapidamente escorregue
paraumcrescimentodeapenas
1%oude 1,5%aoano.Éumrisco
pior do que o de termos uma in-
flação na faixa de 3% a 3,5% por
um ou dois anos. Se a inflação
for para este nível, as pessoas
vão criticar, mas muito menos
gentevainotar istodoqueofato
deocrescimentocairemalguns
pontosporcentuais.Istodevele-
varaumacertacautelaemrela-
ção a aumentos muito agressi-
vosdastaxasdejuros.Aindaas-
sim,oFedtemquedeixarmuito
claro que se preocupa muito
com a inflação, e ser muito cui-
dadoso em não parecer brando
demais.

VENTOS DA ÁSIA
Hoje, há pressões inflacioná-
rias na China e na Índia, algo
quenós ficamossemverduran-
te um bom tempo. Os salários
nestes países estão subindo.
Durante um longo período, a
sensação era a de que tínha-
mosumfluxoperpétuodebens
progressivamente mais bara-
tos vindo da Ásia. Agora, pen-
so que estamos assistindo a
uma pausa neste fenômeno.
Há inúmeros fatores que mos-
tram que as tendências infla-
cionárias estão menos benig-
nas agora do que o foram nos
últimos cinco a dez anos. Nos
últimos tempos, os choques de
oferta que influenciamas deci-
sões dos bancos centrais vi-
nham basicamente da China,
comprodutoscadavezmaisba-
ratoseníveisdeprodutividade
sempremais altos.Agora, pela

primeira vez emmuito tempo,
temos simultaneamente um
mercadodecommoditiespres-
sionado e uma desaceleração
noritmopeloqualprodutosca-
da vez mais baratos saem da
China para o resto do mundo.
Há uma desaceleração do im-
pulsodeflacionárioquevemda
Ásia, ou porque os salários es-
tãosubindo, ouporqueasmoe-
dasestãosevalorizando.Oven-
to que vinha ajudando os ban-
coscentraisdomundoestáper-
dendo intensidade.

ORIENTE MÉDIO
Oschoquesdeofertaqueosban-
cos centrais vêm enfrentando
vêm tanto da Ásia quanto do
Oriente Médio. Já existe um
prêmiode risco geopolítico sig-
nificativo nos preços da ener-
gia e nos preços das commodi-
ties, que ainda deve crescer
mais antes de começar a dimi-
nuir. Os bancos centrais, por-
tanto, estão enfrentando estes
choques, que não vão durar pa-
ra sempre. Mas estes choques
podem fazer com que, durante
alguns anos, os BCs tenham
que combater a inflação de for-
maumpoucomaisagressivado
que eles fizeram durante um
longo período.

EFEITOS NO BRASIL
Não acho que estejamos assis-
tindoaumaondagiganteseaba-
tendo sobre osmercados finan-
ceirosglobais. Istoéumacorre-
ção, as taxas de juros estão su-
bindo, mas as coisas estão mu-
dando de uma maneira razoa-
velmente gradual. No momen-
to, euachoqueoproblemadeve
ser bastante gerenciável para o
Brasil.Astaxasdejurosinterna-
cionais estão umpoucomais al-
tas,masoBrasil fortaleceusuas
contas externas.Pensoqueain-
daestamosaalgunsanosdedis-
tância do perigo real de uma
grande desaceleração global
que poderia precipitar uma cri-
se mais generalizada. Dito isto,
oqueaconteceudeveria servis-
to pelo Brasil como um sinal de
alerta piscando com toda a for-
ça. Um sinal de que é preciso
continuarafortalecere liberali-
zar a economia brasileira, pre-
parando-a para quando as coi-
sas realmente piorarem.●

Foiumtranco
epreocupa

Umcertogostodefimdefesta
Pressão inflacionária e jurosmais altos nos EUA sugerem tempos difíceis na economia global

“Bancos centrais
talvez tenhamque
aumentar as taxas
de juros por tempo
umpoucomaior”

●●● Início da semana tensa: dólar
sobe 3,67%, risco país cresce
4,53%, Ibovespa despenca
3,28%... Especialistas dizemque
capitais batemasas numa “fuga
para a qualidade”.MinistroMante-
ga acha que não é pesadelo. Nos
EUA, alta da inflação e dos juros.

SEGUNDA, 22 DE MAIO

Ex-economista-chefe do
FMI e professor da
UniversidadedeHarvard

OREALEOVIRTUAL UMAPREVISÃO

“Indicadores
mostram uma
inflaçãomaior
do que a que nós
podíamos ver”

RISCO–Naterça23, aBolsadeNovaYork refletiaopulsodomercadocomossinaisdesencontradosnaeconomiaamericana.Paísesemergentes sentiramosefeitos
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