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JPMorganse lança
nomercadoglobal

Aneeladiadiscussão
sobrenovastarifas

● O JPMorgan Chase está lan-
çando um negócio global de
serviços de banco comercial,
passando a concorrer com o
Citigroup e HSBC, segundo o
jornal Financial Times. O novo
negócio inclui empréstimos,
negociação de commodities e
serviços de gerenciamento de
caixae vai inicialmente se con-
centrar em economias de rápi-
do crescimento, como Brasil,
China e Índia. Segundo o jor-
nal, a criação de uma unidade
bancária corporativa global –
que não foi anunciada – leva-
ráo JPMorgana investir recur-
sos substanciais e a contratar
centenas de bancários em um
esforço para obter uma fatia
maiordos negócios internacio-
nais.

ZPEdePernambuco
mudademunicípio

● A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) adiou pa-
ra a próxima terça-feira a dis-
cussão sobre o aditivo nos
contratos de concessão das
distribuidoras para corrigir
um erro na metodologia dos
reajustes tarifários. Uma reu-
nião extraordinária do órgão
regulador estava marcada
para ontem para tratar do te-
ma. A questão, agora, entrará
na pauta da reunião ordinária
dos diretores da Aneel, reali-
zada semanalmente todas as
terças-feiras.

● Uma Zona de Processamen-
to de Exportação (ZPE) aca-
ba de ser criada em Suape,
no município de Jaboatão
dos Guararapes, em Pernam-
buco, à margem da rodovia
BR 101 Sul, por um decreto
presidencial publicado ontem
no Diário Oficial da União.
Com essa decisão, o presiden-
te da República revoga decre-
to anterior, de 1988, que ha-
via criado a ZPE no município
do Cabo, também em Per-
nambuco. A ZPE revogada
tinha 451,52 hectares. A que
foi criada ocupa 198,84 hecta-
res e entrará em funciona-
mento após o processo de
alfandegamento da área pela
Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
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O
câmbio está apre-
ciado, dizem os ana-
listas. A população
vai às compras, eu-
fórica.Ogovernoco-

lheosfrutospolíticosdessecon-
sumo. Os industriais recla-
mam. E verifica-se, uma vez
mais, um canhestro debate so-
bre como conter a apreciação e
definir a taxa “correta” de câm-
bio, envolvendo economistas
do governo e da oposição, todos
de formação estruturalista. Es-
seseconomistas defendem ain-
tervenção do governo no câm-
bioparacomplementarsuas in-
tervenções via política indus-
trial e comercial que escolhem
setores e empresas para rece-
bersubsídioseproteção.Trata-
se de transferência de dinheiro
escassoparagenterica,comdi-
nheiro dos trabalhadores.

Essa discussão omite os cus-
tos sociais e econômicos da op-
ção por um câmbio artificial-
mente depreciado (“chinês”). E
estruturalistasacusamseuscrí-
ticosde“neoliberais”porqueou-
sam apontar as fragilidades de
suas teorias. Entre essas, desta-

co: 1)Apossibilidadedecalcular
objetivamenteumataxa“corre-
ta”decâmbio;2)aexistência,no
governo,de meiosparafazer es-
se cálculo e ajustá-lo diante de
mudançasnascondiçõesdoam-
biente, além de instrumentos
efetivos de política econômica
para sustentar essa taxa e de
condições políticas para reali-
zar tal tarefa com eficácia e efi-
ciência; e, por fim, 3) que tal es-
tratégia é não apenas necessá-
riaeóbvia,mascapazdeminimi-
zarriscos ecustos parao cresci-
mento de longo prazo.

Os estruturalistas conduzi-
ramaeconomiabrasileiranope-
ríodo de 1950-1989, quando a
transformaram numa das mais
fechadas do globo, distribuíram
proteção e subsídio a empresas
brasileiras e estrangeiras e ad-
ministraram o câmbio. Mas não
conseguiram mantê-lo menos
apreciado do que está hoje. Ao
mesmo tempo que a indústria
floresceu,ainflação,asdesigual-
dades sociais e regionais e as dí-
vidas interna e externa explodi-
ram como em nenhum outro
país.Eisaherançaquenosdeixa-
ram. Atualmente na Fazenda,
elesdispõemdeprecário instru-
mental para tentar minimizar a
apreciação do real. Mesmo as-
sim, disposição não lhes falta.

Odebateatualéesquisitopor
duas razões. Primeiro, porque a
apreciação resulta da entrada

de dólares atraídos pelos esbra-
vejados sucessos do governo –
crescimentocominflaçãobaixa,
queda da pobreza e da desigual-
dade, aumento real do salário
mínimo.Segundo, porque o ver-
dadeiro problema não é a entra-
da de capitais (excessiva?!), que
suprem nossa deficiente pou-
pançadoméstica,masosimpedi-
mentos à sua livre saída! Expli-
co:osconsumidoreslocais(famí-
lias e empresas) não têm plena
liberdade para usar os dólares
que entram para comprar bens
e serviços no exterior. Baixa de-
manda por moeda estrangeira
(em contexto de forte entrada)
provoca, naturalmente, uma
tendência apreciativa.

Osestruturalistassãocontra
aliberaçãodasimportaçõespor-
que tal liberdade prejudicaria a
indústria nacional. Sem a reser-
vademercado–quegarantepre-
ços artificialmente elevados –,
as empresas localizadas no Bra-
sil não têm como lucrar, argu-
mentam. Eles defendem supos-
tos “interesses nacionais” ao
custo do bem-estar da popula-
ção.Noentanto,econtraditoria-
mente, as próprias empresas
são prejudicadas pela proteção.
Comonãopodemimportarlivre-
menteinsumosetecnologia,tor-
nam-sepoucocompetitivas(pre-
ço/qualidade). Produzem mais
caro que no exterior e engros-
sam as fileiras dos que deman-

dam mais proteção e subsídio.
Impedida de comprar ali-

mentos, remédios e vestuário
mais baratos e de melhor quali-
dadedoqueoofertadopelasem-
presas protegidas, a população
passa a demandar proteção
“contraomercado”na formade
leistrabalhistas,saláriomínimo
legislado e proteção comercial
para empresas.

Estamos, assim, presos a um
equilíbrio econômico perverso,
poiscombaixocrescimento.Pa-
rasairdele, precisamos liberali-
zarunilateralmente asimporta-
ções. Isso é fundamental para
aumentarobem-estardasfamí-
lias e a eficiência das empresas,
por várias razões: preços mais
baratos permitem às famílias
consumir, poupar e pagar dívi-
das.Importaçõesderrubamain-
flação (e os juros) e aumentam a
produtividade, além de estimu-
larem exportações, pois empre-
saseficientesoferecembensme-
lhores e mais baratos. E abertu-
ra eleva a demanda por dólares
e deprecia o real. É uma engre-
nagem sustentável de cresci-
mento, porém ausente de nosso
debate. ●

*Carlos Pio, professor da Univer-
sidade de Brasília, é pesquisa-
dor visitante da Universidade
de Oxford (Inglaterra) e membro
do Instituto Millenium. E-mail:
crpio@unb.br

A FICHA DOS EMERGENTES

Econômicas

N
ão é sem esconder
certa perplexidade
que os dirigentes
dos países ricos co-
meçam a se voltar

para os países emergentes e a
avaliá-los com outros olhos.

Antes, preocupavam-se ape-
nas com o risco de quebra de um
desses molambentos da Améri-
ca Latina ou da Ásia e o quanto
teriamdereservarparacobertu-
ra de perdas. Agora, afligem-se
quando o crescimento econômi-
co de um desses Brics (Brasil,
Rússia, Índia e China) é alguma
coisa menor do que o esperado.

É que a saúde (e não mais a
doença)dosemergentesjácome-
ça a ficar importante demais pa-
ra o emprego e para a renda dos
países ricos, como ficou claro no
encontro de Davos, na Suíça.

Adenominação“paísesemer-

gentes”étremendamenteimpre-
cisa. Há alguns anos o mundo foi
arbitrariamente dividido em
duas categorias: “desenvolvi-
dos” e “subdesenvolvidos”. De-
pois,ficouentendidoque“subde-
senvolvido”erapoliticamentein-
correto e deveria ser substituído
por “países em desenvolvimen-
to”. E, quando se viu que não dá
para meter China e Botsuana no
mesmosaco,osanalistasrecorre-
ram ao termo “emergentes” pa-
ra designar o que entendiam por
paísesmaispróximosaseremad-
mitidos ao clube dos avançados.

Assim, com limitações, pode-
mos dizer que está relativamen-
te perto o dia em que os 20 mais
importantes países emergentes
serão responsáveis permanen-
tes (e não apenas episódicos) pe-
la maior parte do PIB global.

Emapenasoitoanos(de2000

a2008)osBricsproporcionaram
metade do crescimento mundial
e, conjuntamente, já exportam
mais do que os Estados Unidos.
EmdezanosaChinaseráasegun-
da maior economia do mundo.

Isso começa a passar o reca-
do para os países ricos de que
nãodáparaesnobarosemergen-
tes. Boa parte do faturamento
emexportações,dasnovasopor-
tunidades de investimento e até
mesmo das novas fontes de po-
der global começa a se concen-
trar nesse grupo.

Enquanto o mundo avançado
continua prostrado na recessão,
no desemprego, nas dívidas e
nos déficits orçamentários, o
mundoemergenteesbanjaener-
gia. Conta com US$ 4,5 trilhões
em reservas internacionais.

Foiogrupomenosafetadope-
la crise e o primeiro a se recupe-

rar.Eessasíndromepareceacen-
tuar a percepção já prenunciada
porvisionáriosdequeesteéomo-

mento em que o eixo geopolítico
do globo terrestre começa a se
deslocar do Ocidente para o
Oriente ou, mais precisamente,
para aÁsia. Não énada parecido
como queaconteceunasegunda
metade dos anos 50, quando os
EstadosUnidosultrapassarama
velha Europa, porque ainda falta
muito para um salto desses.

Os emergentes enfrentam
maisproblemasdoquetêmsolu-
ções a apresentar. O Brasil, que
encabeça o acróstico dos Brics,
exibeumvigorosomercadointer-
noegrandecapacidadeparapro-
duzir commodities. Mas ainda
não convenceu ninguém de que
consegue o almejado crescimen-
to sustentado e seus sucessivos
governos se mostraram incapa-
zes de levar as reformas adiante.

A economia russa ainda de-
pendedesuasexportaçõesdepe-

tróleoecontinuarefémdeumem-
preendedorismo incipiente eiva-
do de práticas mafiosas.

AChina,omaiscelebradodos
emergentes, conta com 400 mi-
lhõesdepessoasmarginalizadas.
Seu sistema produtivo ainda de-
pende de decisões centralizadas
emanadas por tecnocratas e só
funciona porque mantém o yuan
artificialmente desvalorizado.

E, finalmente, a economia da
Índia, respeitada como grande
produtoradesoftwares,aindaes-
tá engolfada pela pobreza, pela
desigualdade determinada pela
sociedade de castas e por uma
precária rede de infraestrutura.

Apesardetudoissoedetanta
coisamais,avitalidadedosemer-
gentes impressiona porque está
cada vez mais sendo contrasta-
da com a perda de dinamismo
dos países ricos. ●
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Os 20 mais importantes*
equivalem conjuntamente a:

● A confiança da indústria brasi-
leira aumentou em janeiro pelo
décimo mês seguido, atingindo
o maior nível desde julho de
2008, enquanto o uso da capa-
cidade instalada diminuiu pelo
segundo mês. O índice divulga-
do pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV) subiu 0,2% em janei-
ro em relação a dezembro, pa-

ra 113,6 pontos, com ajuste sa-
zonal. “Com o resultado, o índi-
ce sinaliza manutenção do
aquecimento do mercado inter-
no, com alguma acomodação
da produção em janeiro e oti-
mismo em relação ao ambien-
te de negócios durante o pri-
meiro semestre do ano”, disse
a FGV em nota.

das exportações mundiais

no fluxo de investimento
externo global

São as importações, estúpido!

CELSO MING

Eles emergem

das importações mundiais
da dívida pública mundial

da população mundial

doPIB mundial em(US$)

das reservas externas
mundiais

Confiançada indústriasobepelo10.ºmês

A
mudança do comu-
nicado final da últi-
mareuniãodoComi-
tê de Política Mone-
tária (Copom) deixa

bem claro que seus membros
nãocompartilhamdaconvicção
dequeataxaSelicatualsejacon-
dizente com um cenário benig-
no de inflação. Ao contrário, te-
memqueoPaísentreemfasede
forte consumo. A divulgação da
ata da reunião, na próxima se-
mana, deve esclarecer se veem
ameaça apenas num descasa-
mento entre demanda e produ-
ção domésticas – sabendo que
uma desvalorização da moeda
nacional dificulta a cobertura
desse “gap” pela importação –
ou se a maior preocupação é
com as transferências oficiais
num ano de eleição.

Dequalquermodo,ocomuni-
cado final torna mais provável a
elevação da taxa Selic na reu-
nião de março. Isso atrapalha-
ria os planos do governo num
ano de eleições.

A primeira rea-
ção vem do secretá-
rio do Tesouro, Arno
Augustin, que decla-
rouque,nasuavisão,
a política monetária
deve acompanhar a
necessidade de reto-
mada do crescimen-
to. É a primeira vez
que o Tesouro, em
princípiomuitoligadoàatuação
do Banco Central (BC) na admi-
nistração da dívida, se permite
condenar a política monetária.

A reação do governo foi mui-
to mais hábil ao anunciar que

até março vai limitar os gastos
para evitar a elevação da taxa
de juros e, segundo anunciou o
ministro do Planejamento, cor-
tes no Orçamento serão feitos

em março.
Outras medidas

foram anunciadas
para conseguir re-
cursos dos bancos,
como por exemplo a
autorização do go-
vernodedarseuaval
para que as usinas
elétricasemconstru-
ção possam receber
créditos.

Aquestãoésaberseasautori-
dades monetárias, de um lado,
acreditarãonafirmezadasdeci-
sões do governo; de outro, se as
acharãosuficientes;e,finalmen-
te, se considerarão que não é

preciso – como é do costume no
Copom – adiantar-se às conse-
quências de uma elevação da li-
quidez. Deve-se acrescentar
que o fato de dar um aval a algu-
mascompanhiaspúblicasrepre-
sentaumagarantiaparaasauto-
ridades monetárias, na medida
emque,provavelmente,ogover-
no teria de cobrir a inadimplên-
cia delas.

Os erros cometidos nos últi-
mos tempos, como o aumento
dos salários e de funcionários,
têm efeito duradouro que ne-
nhum corte orçamentário pos-
saneutralizar.Dificilmenteogo-
verno,numanodeeleição,corta-
rá os investimentos. Nesse qua-
dro, se não for em março o au-
mento da Selic, isso acontecerá
em abril, a menos que a equipe
do BC seja trocada. ●

do crescimento mundial
do PIB em 2010

Masaaki Shirakawa,
presidente do Banco
do Japão (o banco
central japonês)

PESQUISA

* África do Sul, Arábia Saudita, Argentina,
Austrália, Brasil, Chile, China, Cingapura,
Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Índia, Indo-
nésia, Malásia, México, Paquistão, Rússia,
Tailândia, Taiwan, Turquia

26,4%
62,8%

31,0%
27,0%
14,0%
61,7%

22,0%

58,0%

●●●“O Banco
do Japão está
pronto para
agir rápida e
decisivamente
se os
mercados
financeiros
se tornarem
instáveis
novamente”

O Copom e as finanças públicas

15 milhões de unidades
é o total de carros que a
China deve vender este ano,
depois de ter crescido 46% no
ano passado, quando medidas
de apoio implementadas pelo
governo ajudaram o país a
desbancar os EUA no
posto de maior mercado de
veículos do mundo
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