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Lances e Apostas

Funilaria. Apesar dos incentivos, as montadoras investirão menos

Mais-Valia

FRASE
“É um kit felicidade”

Eike Batista, 
sobre o pacote 
das concessões

PETRÓLEO

Unidos 
no tranco

A Petrobras não é a úni-
ca a amargar resultados 
ruins (prejuízo de 1,345 bi-
lhão de reais no segundo tri-
mestre, o maior desde o iní-
cio de 1999). Os números 
das petroleiras listadas na 
BM&FBovespa indicam que 
a conjuntura negativa afe-
ta o setor como um todo. Se-
gundo a consultoria Econo-
mática, as outras três com-
panhias de capital aberto – 
OGX, Hrt e Queiroz Galvão 
Participações – fecharam o 
trimestre no vermelho, com 
prejuízo conjunto de 538 mi-
lhões de reais. No acumulado 
do primeiro semestre, o ce-
nário é divergente. Petro-
bras e Hrt Participações lu-
craram, respectivamente, 
7,9 bilhões e 3 milhões de re-
ais. A OGX, de Eike Batista, e 
a Queiroz Galvão Participa-
ções encerraram a primei-
ra metade do ano com resul-
tados negativos, de 522 mi-
lhões e 27 milhões de reais.

LIVRO

Uma história 
financeira
Q ua ndo defendeu sua 
tese de doutorado, no fim 
dos anos 1980, Fernando 
Nogueira da Costa ouviu 
da professora Maria da 
Conceição Tavares, inte-
grante da banca, vários elo-
gios à sua pesquisa sobre o 
Banespa, o banco do gover-
no paulista privatizado em 
2000. Atenta à f luidez do 
texto, comparou o estilo do 

Números da semana  

Pelo mundo
País* PIB Inflação Desemprego

EUA +2,1 2,0 8,2

China +8,2 3,6 4,1

Alemanha +0,8 2,0 6,8

Itália -2,1 3,2 10,8

Japão +2,3 0,2 4,3

Brasil +2,0 5,2 5,8

Argentina +2,1 - 7,1

Índia +6,6 8,4 9,8**
*Estimativas (em %)     **Em 2011    Fonte: Economist Intelligence Unit
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Investimento 
em marcha lenta
Difícil entender em que pé es-
tá o apetite da indústria au-
tomobilística em matéria de 
investimentos no mercado 
brasileiro. No início de 2011, 
quando o regime automotivo 
era costurado, o governo fala-
va em um investimento anual 
do setor de 4,9 bilhões de dó-
lares até 2014. Desde então 
saíram as novas regras, mais 
favoráveis às montadoras e ao 
conteúdo local, o IPI foi re-
duzido para evitar demissões 
e o investimento anunciado 
pelas montadoras, em vez de 
aumentar, diminuiu. Segun-
do os números mais recentes 
da Anfavea, serão aplicados 
2,8 bilhões de dólares ao ano 
até 2015. Descontada a varia-
ção do dólar, a queda ainda é 
de cerca de 50%. Com a res-
salva: caso o cenário interna-
cional se deteriore, o número 
será revisto novamente.
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O BC DERRUBA A SELIC. E DAÍ? O juro já não 
é mais tão infalível como Bruce Lee. Mesmo aqueles que, 
como os críticos pós-keynesianos, sempre se incomodaram com 
o uso abusivo do instrumento monetário pelo BC não se furtavam 
em reconhecer a sua eficácia. A Selic não costumava frustrar 
as intenções. Seja para expandir a demanda, seja segurar 
a inflação, o juro se assemelhava às panaceias universais.

Para perplexidade geral – sobretudo dos monetaristas –, 
a política monetária parece ter perdido seus encantamentos mági-
cos. Em um ano, desde a emblemática reunião do Copom de agosto 
de 2011, quando o BC, numa afronta ao consenso, baixou a Selic 
e vestiu uma indumentária mais ao feitio do desenvolvimentismo 
da Fazenda, a taxa tombou de 12,5% para os atuais 8%. Além da 
gritaria costumeira do mercado, o que aconteceu com a atividade 
econômica? Nada. A expectativa de crescimento da economia neste 
ano não para de ser revista para baixo. No encerramento de 2011, 
quando estava bem claro para todo mundo que o BC tão cedo 
não iria interromper o declínio da Selic, o mercado projetava 
para 2012 uma expansão de 2,97%. O BC foi escavando o piso 
da taxa básica e o mercado, cada vez mais incrédulo. 

Na mais recente pesquisa Focus, a estimativa de alta do produto 
recuou a 1,81%. Está certo que os efeitos produtivos da decisão 
sobre juro têm retardo de, no mínimo, seis meses. Mas está 
demorando muito. Se os analistas reveem o dogma segundo o qual 
o juro baixo provoca euforia de consumo e produção, não abdicam 
de outro: o de que incendeia a espiral dos preços. A expectativa 
de IPCA acumulado em 2012 subiu de 5,38%, no começo do ano, 
para 5,53%, agora. Mas o PIB apático não detém a inflação? 
Pasmo geral. Os analistas acusam o BC de ultrapassar o limite 
extremo da prudência e que a economia passa por um momento 
natural de desaquecimento, a dispensar novas incursões 
monetárias. Os pós-keynesianos reagem: o juro só não fez o seu 
feitiço porque a dose foi parcimoniosa. É o fim do império do juro?

Ladeira abaixo
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Taxa Selic em %

Fonte: Banco Central do Brasil
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ANÁLISE | Luiz Sérgio Guimarães

economista ao da melhor 
literatura latino-america-
na. Passados 24 anos, Costa, 
vice-presidente da Caixa 
Econômica Federal entre 
2003 e 2007, lança agora 
Brasil dos Bancos (Edusp, 
530 págs.), em que ele faz 
a síntese de suas pesquisas 
sobre as finanças nacionais 
e seus vários percalços.
 
FOMENTO

O BID procura
a indústria
Alguma coisa acontece no 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o BID, 
sediado em Washington. 
Na terça-feira 14, o organis-
mo multilateral de fomen-
to inaugurou uma repre-
sentação na sede da Fiesp, 
em São Paulo. Manterá ali 
um escritório para estrei-
tar a relação com a indús-
tria e ampliar os emprésti-
mos ao setor. Poucas sema-
nas antes, e discretamente, 
chegou ao BID o economis-
ta Ricardo Carneiro, indica-
do pela ministra do Plane-
jamento, Miriam Belchior, 
como diretor para Brasil e 
Suriname. Coordenador da 
Rede Desenvolvimentista e 
professor da Unicamp, Car-
neiro será o principal inter-
locutor do País. 

COMMODITIES

De grão 
em grão
A maior seca em cinco déca-
das nos EUA, a demanda 
asiática aquecida e as taxas 
de juro reais negativas nos 
países ricos criaram um 

Ética. O Commerzbank deixa
de especular por “razões morais”
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cenário particularmen-
te favorável à especula-
ção com as commodities. 
Resultado: as cotações de 
alguns grãos, destaque para 
o milho, com valorização 
de mais de 20% em dólar. 
Até aí um roteiro conheci-
do. A novidade foi o anúncio 
feito pelo Commerzbank, o 
segundo banco da Alemanha 
no segmento de crédito, que 
na quinta-feira 9 decidiu dei-
xar de apostar nas oscilações 
das commodities agrícolas 
por “razões morais”.
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