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‘Melhor acabar
com a OMC’
AmorimreageàameaçadosEUA

Para Geithner,
EUA precisam de
esforço adicional

Cai o déficit comercial dos EUA

Fedfalaeminiciarcortedeestímulos

●●● Os esforços da administração
do presidente Barack Obama pa-
ra restaurar o mercado de crédi-
to e enfrentar os problemas eco-
nômicos do país foram bem-suce-
didos, mas são necessários esfor-
ços adicionais, disse o secretário
do Tesouro americano, Timothy
Geithner, em comunicado.

"Há um ano, as ações que ado-
tamos, junto com o Ato de Recu-
peração, funcionaram para res-
taurar o crescimento econômico
e a estabilidade financeira", dis-
se ele. "O sistema financeiro está
se restabelecendo, mas ainda
está danificado e temos muito a
arrumar ainda", disse Geithner.

Segundo ele, os ganhos econô-
micos ao longo do último ano ago-
ra deverão vir a um custo muito
mais baixo para os contribuintes.
Atualmente, o Tesouro estima
que os seus esforços de estabili-
zação financeira vão custar me-
nos de US$ 120 bilhões, mas es-
se valor ainda pode ser reduzido.
● DOW JONES NEWSWIRES
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O Federal Reserve (Fed) indi-
cou ontem que pode começar a
retirar os enormes estímulos
para a economia americana. A
primeira medida será reduzir a
liquidez do sistema financeiro,
para depois subir o juro, disse
ontem o presidente da institui-
ção, Ben Bernanke. O banco
central (BC) americano injetou
mais de US$ 1 trilhão na econo-
mia, após reduzir o juro para
quase zero para combater a
pior crise financeira desde a
Grande Depressão.

Embora a economia tenha
crescido nos últimos dois tri-
mestres,odesemprego se man-
tém alto, em 9,7% da população
economicamente ativa. Ber-
nanke disse que o momento de
iniciar o aperto monetário ain-
daestá um pouco longe, mesmo
que o Fed já tenha uma ideia
mais clara de como proceder.

“Ainda que, neste momento,
aeconomiadosEstadosUnidos
continue a exigir o suporte de
uma política monetária alta-
mente expansionista, em al-
gum ponto o Fed terá que endu-
recer as condições financei-
ras”,disseBernanke,conforme
o texto preparado para a au-
diência na Comissão de Servi-
ços Financeiros da Câmara.

A audiência foi adiada por
causadanevascaqueinterrom-
peu os transportes em Wa-
shington,masoFeddecidiutor-
nar público o conteúdo do dis-
curso de Bernanke. Ele forne-
ceu a descrição mais detalhada
até agora sobre o modo como o
Fed pretende desmontar o su-
porte à economia.

Entreasmedidasestãoapos-

sível venda de ativos do balan-
ço do Fed e o provável aumen-
to, em breve, da diferença en-
tre as taxas de redesconto e do
juro básico. O Fed pode come-
çar a testar esse instrumentos
paraabsorveraenormequanti-
dade de dinheiro que despejou
nos bancos, como acordos de
recompra e depósitos a termo.
A ação seria tomada em peque-
na intensidade no começo, pa-
ra preparar os mercados, disse

Ben Bernanke.
Depois, com a aproximação

do momento de apertar as con-
dições financeiras, o Fed pode
aumentar a intensidade dessas
operações. A redução do balan-
ço do Fed ajudaria os formula-
dores de política monetária a
apertar o controle sobre o juro
decurtoprazo,disseBernanke.

Por fim, elevaria os juros pa-
gos sobre as reservas que os
bancos mantêm no Fed. O au-

mento dessa taxa incentivaria
os bancos a deslocar recursos
para o Fed, diminuindo o volu-
me de dinheiro em circulação.

OFedexpandiumuitoseuba-
lanço com a aquisição de dívida
atrelada a hipotecas, que de-
vem somar US$ 1,45 trilhão no
fim de março, quando as com-
pras devem terminar.

Bernanke disse ainda que o
Fed não deve vender nenhum
desses ativos no curto prazo,

“pelo menos não até que o aper-
to monetário esteja em curso e
a economia esteja claramente
em recuperação sustentável”.

O Fed também vai retomar
asnormaspré-criseemumasé-
rie de instrumentos de crédito,
com o aumento, por exemplo,
da taxa de redesconto e a redu-
ção do prazo máximo de venci-
mento dos empréstimos nessa
modalidade.

Antes do início da crise, na

metadede2007,ataxaderedes-
conto era 1 ponto porcentual
maior que o juro básico. Atual-
mente, essa taxa é de 0,5% e o
juro básico está entre zero e
0,25%.

As mudanças na janela de re-
desconto devem ser vistas co-
mo passos em direção à norma-
lização, não como uma mudan-
çadepolíticamonetária,ressal-
tou a autoridade monetária
americana. ● REUTERS

SUPERLOTADO–Demanda internadaChinaestáestimulandoaatividadeeconômicaemváriospaíses

Importação da China sobe 85%
em janeiro e exportação, 21%
Somente as exportações do Brasil para o país asiático cresceram 60,3%

Bernanke indica que a primeira medida será reduzir a liquidez bancária, para depois elevar a taxa de juros

Qualquer contrarre-
taliação comercial
dos Estados Uni-
dos ao Brasil seria
totalmente “ilegal”

e, nesse caso, “seria melhor
acabar com a Organização
Mundial do Comércio”. Me-
didas contrárias ao interes-
se brasileiro em outros seto-
res, além de “pouco inteli-
gentes”, seriam “brutais”.
Dessa forma, o ministro
das Relações Exteriores,
Celso Amorim, rebateu on-
tem a hipótese levantada
pelo novo embaixador ame-
ricano em Brasília, Thomas
Shannon, na semana passa-
da. De acordo com o chan-
celer, o Brasil ainda está
aberto ao diálogo com os
EUA, desde que a conversa
sem substância dê lugar a
uma proposta de corte dos
subsídios americanos ao
algodão.

“Qualquer ação que se
contraponha à retaliação
seria totalmente à margem
das normas internacionais.
Então, melhor acabar com
a OMC”, afirmou, no Itama-
raty. “Nosso objetivo não é
criar problema com os
EUA ou com outro país
quando estamos exercendo
um direito que a OMC nos
concedeu. Se cada vez que
você exerce um direito seu,
como cidadã, a pessoa que
não gostou daquilo reage,
pode não ser uma ação ile-
gal, mas é brutal”, comple-
tou, ao ser questionado so-
bre eventuais contrarreta-
liações em setores não-co-
merciais.

Na última terça-feira, a
Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) reafirmou a
decisão de aplicar retalia-
ções da ordem de US$ 830
milhões contra os EUA. A
adoção de um total de US$
830 milhões em sanções foi
autorizada pela OMC de-
pois da condenação dos sub-

sídios concedidos pelo go-
verno americano aos seus
produtores e exportadores
de algodão. A controvérsia
aberta pelo Brasil se esten-
deu por sete anos – período
no qual os Estados Unidos
jamais concordaram em
cortar essas subvenções,
conforme reiterou Amorim
ontem.

Até o momento, as auto-
ridades americanas não de-
ram nenhum outro sinal de
que contrarretaliações se-
rão adotadas. Nos 15 anos
da OMC, nunca houve um
caso de aplicação de medi-
das contrárias aos interes-
ses de um país que conse-
guiu o direito retaliar. Mas
há, de fato, há iniciativas
que podem ser impostas
pelo governo americano
contra o Brasil, com inevitá-
vel prejuízo das relações
bilaterais e da credibilidade
da OMC.

Uma das iniciativas se-
ria a abertura de uma con-
trovérsia na OMC contra
uma medida ou política bra-
sileira relacionada ao co-
mércio. Durante anos, os
EUA reclamam da pirata-
ria de seus produtos infor-
máticos e do setor de entre-
tenimento no Brasil como
um caso de má aplicação da
legislação nacional de pro-
priedade intelectual. Uma
eventual vitória nesse caso
poderia levar a um acerto
mútuo para, na prática, anu-
lar a retaliação de lado a
lado. ●
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As exportações da China cres-
ceram 21% em janeiro, enquan-
toasimportaçõesderamumsal-
to de 85,5%, graças ao aumento
da demanda do país e à eleva-
ção dos preços das commodi-
ties no mercado internacional.

A forte alta das importações
tambémfoiinfluenciadapelofa-
to de que em 2008 o feriado do
ano novo chinês caiu no mês de
janeiro, o que reduziu as opera-
ções naquele período. Ainda as-
sim, o resultado ficou acima do
que previam grande parte dos
analistas e bancos de investi-
mentos e é um indício de que a
recuperação chinesa está esti-
mulando a atividade econômi-
ca em outras regiões.

As exportações do Brasil pa-
ra o país asiático, por exemplo,
tiveram alta de 60,3% no mês
passado,paraUS$1,1bilhão,se-
gundo dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio. A expansão foi pro-
vocada pelos maiores embar-
ques de petróleo, cobre, aviões,
plásticos, produtos siderúrgi-
cos, carnes, couros e peles.

Depois de 13 meses de queda,
as exportações chinesas regis-
traram a primeira alta em de-
zembro,de17,7%.Noano,osem-
barques caíram 16%, para US$
1,2 trilhão, valor suficiente para
colocar o país asiático no pri-
meirolugarentreosmaioresex-
portadores do mundo.

O crescimento de 21% de ja-
neiro deverá fortalecer a pres-
são internacional para que a
China valorize sua moeda, o
yuan, em relação ao dólar. A co-
tação está estacionada em 6,83
yuans por dólar desde meados
de 2008, quando os exportado-
res chineses começaram a en-
frentar dificuldades em razão
da alta de custos internos e do
início da retração da demanda
internacional.

A maioria dos analistas pre-
vêquePequimiráretomaratra-

jetóriadevalorizaçãodamoeda
neste ano, mas poucos acredi-
tam que isso ocorrerá antes do
segundo trimestre. Ainda as-
sim, nenhum deles espera uma
valorização superior a 6% no
ano.

Pequim tem a seu favor o ar-
gumento de que seu superávit
comercial com o restante do
mundo está encolhendo e ficou
no mês passado em US$ 14,2 bi-
lhões, cerca de um terço dos
US$ 39,1 bilhões registrados

em igual período de 2009.
A economia chinesa cres-

ceu 10,7% no último trimes-
tre de 2009 e fechou o ano
com expansão de 8,7%, gra-
çasaomassivopacotedeestí-
mulo anunciado pelo gover-
no em novembro de 2008,
menos de dois meses depois
daexplosãodacrisefinancei-
ra global.

Osrecursosdoestímulofo-
ram injetados na economia
por meio de empréstimos
bancários, que tiveram alta
de US$ 1,4 trilhão em 2009,
valor que representa cerca
de um terço do PIB do país.

A expansão do dinheiro
em circulação na economia
provocou temores de alta da
inflação, que foi de 0,6% em
novembro e 1,9% no mês se-
guinte. Anteontem, o presi-
dente do Banco do Povo da
China,ZhouXiaochuan,afir-
mou que a alta de preços ain-
da está em patamar baixo. ●
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●●● O déficit comercial dos Esta-
dos Unidos caiu para 2,7% do
Produto Interno Bruto (PIB) no
ano passado, ante 4,8% em
2008, informou ontem o governo
norte-americano. O déficit so-
mou US$ 380,7 bilhões, frente a
um saldo negativo de US$ 695,9
bilhões em 2008.

A divulgação do resultado con-
solidado da balança comercial no
ano foi recebida com alívio pelo
mercado. Os analistas considera-
vam o amplo buraco no mercado
exterior dos Estados Unidos co-

mo um fator de instabilidade na
economia mundial, diante do te-
mor de uma queda do dólar.

Em dezembro, o déficit comer-
cial aumentou 10,4% em relação
a novembro, chegando a US$
40,2 bilhões, resultado pior do
que o previsto por analistas.
No entanto, o salto se deve princi-
palmente a um aumento do volu-
me de petróleo importado, o que
reflete em parte um crescimento
da atividade manufatureira nos
Estados Unidos. ●
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Camex reafirmou
decisão de
aplicar retaliação
aos EUA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B4.




