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Rossi critica plano para
controlar preço de comida

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE
NOVA YORK

O G-20, que nos últimos anos
passou a ser visto como o grupo
representante das nações líde-
res no planeta, deve se converter
“em uma arena de conflito, e não
do compromisso”. A avaliação é
do economista Nouriel Roubini,
respeitado por ter previsto a cri-
se financeira internacional, e de
Ian Bremmer, presidente da con-
sultoria de risco político Eura-
sia, a maior dos Estados Unidos.

Em artigo publicado conjunta-

mente ontem na revista ‘Foreign
Affairs’, considerada a mais in-
fluente na área de relações inter-
nacionais, Roubini e Bremmer
afirmam que depois da “crise fi-
nanceira, os Estados Unidos não
são mais os líderes da economia
global e nenhuma outra nação
tem a mesma influência para
substituir” os americanos.

Com o título de “G-Zero
World”, Roubini e Bremmer afir-
mam no artigo que, “nos últimos
meses, o grupo das economias
líderes (G-20) deixou de ser um
concerto de nações para se trans-
formar em uma cacofonia de vo-
zes competindo entre si”. Tam-
pouco dá para pensar em G-2, en-
volvendo a China e os EUA, se-
gundo o economista e o analista
de risco político. “Pequim não
tem interesse em aceitar o peso
que vem acoplado com a lideran-
ça internacional”, dizem.

Os autores explicam ainda co-
mo as antigas potências ociden-
tais decaíram e hoje perderam a

capacidade de influenciar o res-
to do mundo. “No passado, os
EUA podiam usar a sua força eco-
nômica e militar global para for-
çar a cooperação global, mas ho-
je não possuem mais os recursos
para manter esta posição.”

Salvação. “A Europa está total-
mente ocupada tentando salvar
a zona do euro. E o Japão enfren-
ta graves problemas econômi-
cos e políticos domésticos”, afir-
mam Bremmer e Roubini, que é
professor da Universidade de
Nova York.

Segundo os analistas, não há
mais soluções para os desafios

globais sem o envolvimento de
forças emergentes “como o Bra-
sil, a China e a Índia”. “Mas estes
países estão focados em desen-
volvimento doméstico para que-
rer ter responsabilidades exter-
nas”, explicam.

Para Roubini e Bremmer, “nós
vivemos no mundo do G-Zero,
onde nenhum país ou bloco de
países tem a influência política
ou econômica para comandar a
agenda internacional. O resulta-
do será a intensificação de confli-
tos globais sobre assuntos im-
portantes como a coordenação
macroeconômica internacional,
reforma das regulamentações fi-
nanceiras, políticas de comércio
exterior e mudanças climáti-
cas”. Como um dos exemplos,
eles citam a irritação do Brasil
com os programas de subsídios
americanos para a agricultura.

“O consenso de Washington
está morto, mas nunca teremos
um consenso de Pequim”, di-
zem os dois. Para concluir, afir-
mam que “a era do G-Zero produ-
zirá muito mais conflito do que
qualquer coisa que se assemelhe
aBretton Woods”, numa referên-
cia ao acordo no fim da Segunda
Guerra para estabelecer a nova
ordem financeira internacional.

G-20 muda para G-Zero e vira
área de conflito, afirma Roubini
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Mantega reclama de déficit com EUA
Em encontro com o secretário do Tesouro dos EUA, ministro da Fazenda ouve críticas à China e pede maior equilíbrio comercial

O secretario Timothy Geithner, em
visita à FGV/EAESP, enfatizou o
papel construtivo que Brasil tem
apresentado na reação à supera-

ção do desajuste econômico global. O G-20
foi apresentado como um fórum legítimo e
funcional. Que papel cabe ao Brasil no ajuste,
em particular na tensão entre EUA e China?

É normalmente mal compreendido que os
chineses estão fazendo um ajuste do câmbio
real mesmo sem alterar significativamente
as taxas nominais. Com uma inflação domés-
tica mais alta que a dos EUA, um câmbio no-
minal fixo causa uma perda de competitivida-
de da produção chinesa que equivale a uma
desvalorização do reiminbi face ao dólar. Nú-
meros chineses preveem um superávit de
US$ 100 bilhões este ano, menor que o de
2010. Isso parece indicar que a China está
fazendo esforços para tornar seu crescimen-
to mais voltado para o mercado doméstico.
Bom para os EUA? Sem dúvida. Bom para a
China? Também.

Bom para o Brasil? As exportações brasilei-
ras para a China estão muito ligadas aos inves-
timentos em infraestrutura (commodities
não alimentícias) e consumo (commodities
alimentícias). Dito de outra forma, a exporta-
ções brasileiras dependem fortemente da ur-
banização e do aumento da renda per capita
na China. O Brasil não é fornecedor de insu-
mos diretos para a cadeia logística de exporta-
ção chinesa, como o são os países do Sudeste
Asiático. Um ajuste chinês que favoreça o
mercado doméstico nos é conveniente.

A ascensão chinesa mostrará a inadequa-
ção de Bretton Woods. Um nova arquitetura
virá e o dólar terá um papel muito diferente.
Se isso virá a favorecer o Brasil é uma questão
em aberto. Dependerá como os chineses en-
xergarão seus interesses. Mas esse é um pon-
to para um futuro não muito próximo.

✽
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● Sarkozy quer reforma
Um relatório ampliado, encomen-
dado pelo presidente da França,
Nicolas Sarkozy, vai recomendar
que o G-20 passe por uma ampla
reforma estrutural e o FMI ga-
nhe poderes contra crises.

TIMOTHY GEITHNER
SECRETÁRIO DO TESOURO DOS EUA
“É muito importante que
Brasil e Estados Unidos
encontrem uma maneira de
relançar as negociações globais
de comércio, que foram
paralisadas com a crise.”

O Brasil e as tensões
entre a China e os
Estados Unidos

Paula Pacheco

O ministro da Agricultura, Wag-
ner Rossi, rebateu a proposta do
governo francês de controlar o
preço dos alimentos. O comentá-
rio foi feito ontem na Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp).

Segundo ele, os responsáveis
pela alta dos preços dos alimen-
tos são os países desenvolvidos,
acostumados a dar altos subsí-
dios a seus produtores. “Não foi
o Brasil que introduziu a especu-
lação financeira no mercado de
commodities agrícolas, ao con-
trário. Produzimos com custo
baixo e colocamos o produto no
mercado a um valor justo. Isso
cria problema às culturas alta-
mente subsidiadas”, afirma.

Para o ministro, uma das justi-
ficativas à alta de preços dos ali-
mentos está no aumento do con-
sumo, inversamente proporcio-
nal à oferta. “A demanda está su-
peraquecida pela melhoria de
renda nos países emergentes.

Como o Brasil é um grande forne-
cedor mundial de proteínas, po-
de ter uma recompensa por seu
esforço produtivo. Mas não esta-
mos gerando nenhuma pressão
(de preço)”, garante.

Rossi criticou o ministro da
Agricultura francês, Bruno Le
Maire, que na sexta-feira passa-
da disse que irá propor na próxi-
ma reunião do G-20 (que reúne
as 20 maiores economias do
mundo) medidas para garantir a
segurança alimentar, como a
maior transparência sobre os ní-
veis dos estoques globais de ali-
mentos e mecanismos para con-
ter a especulação dos preços.
“Enquanto os preços estiveram
achatados nenhum presidente
francês ou outra autoridade eu-
ropeia ou americana propôs
uma garantia de preço aos produ-
tores dos países em desenvolvi-
mento. Agora que temos o prota-
gonismo produtivo eles querem
destruir nossa agricultura a pre-
texto de manter a deles artificial-
mente, com subsídios”, analisa.

Diplomacia. Acompanhada pelo ministro Mantega, Dilma Rousseff recebe Timothy Geithner em seu gabinete

Toda sexta no Estadão.

Economista que previu
crise global diz em artigo
que EUA não lideram
mais o planeta e que
falta um substituto

Lu Aiko Otta / BRASÍLIA
Leonencio Nossa/BRASÍLIA
Raquel Landim/SÃO PAULO

O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, reclamou do déficit
do comércio bilateral entre
Brasil e Estados Unidos com o
secretário do Tesouro ameri-
cano, Timothy Geithner. No
ano passado, o País teve um
rombo de US$ 7,7 bilhões nas
trocas comerciais com os Esta-
dos Unidos.

O comentário ocorreu em con-
versa reservada entre os dois em
Brasília. Segundo uma fonte pre-
sente ao encontro, a preocupa-
ção maior de Mantega não é com
o saldo negativo, mas com a ten-
dência de fraco crescimento das
vendas para os Estados Unidos.

As exportações brasileiras pa-
ra os EUA cresceram 23,7% em
2010, para US$ 19,3 bilhões. A ta-
xa é bem menor que a alta de 32%
nas vendas externas totais do
País. Em contrapartida, o Brasil
importou US$ 27 bilhões dos
americanos, um aumento de
35% em relação a 2009.

O Brasil é hoje o país com o
qual os Estados Unidos têm seu
maior superávit. Geithner, que
não cuida diretamente da área
comercial, concordou com as
preocupações de Mantega e dis-
se que era preciso buscar manei-
ras de estimular o comércio e o
investimento.

Segundo o porta-voz da Presi-
dência da República, o aumento
do comércio também foi o tema
escolhido pela presidente Dilma
Rousseff como prioridade no diá-
logo com o governo dos Estados
Unidos. O assunto foi abordado
na conversa que ela teve com Gei-
thner, que esteve oficialmente
no Brasil preparando a visita do
presidente Barack Obama, em
março.

“É preciso um comércio equili-
brado”, disse ela, segundo relato
do porta-voz. “Enfatizei que te-
mos uma relação econômica
muito forte”, disse Geithner

após a audiência.
O secretário disse a Dilma que

Obama tem “grande expectati-
va” sobre sua visita ao Brasil. A
presidente respondeu que tem
confiança na relação entre os
dois países, que considera “estra-
tégica”. Também participaram
da reunião o ministro-chefe da
Casa Civil, Antonio Palocci, e o
embaixador americano, Tho-
mas Shannon.

Em rápida entrevista após o

encontro com Dilma, Geithner
disse que Brasil e Estados Uni-
dos estão focados em, depois do
auge da crise, melhorar a relação
bilateral e avançar no comércio e
na economia.

Commodities. Mantega e Geith-
ner também concordaram em re-
sistir à proposta de controle dos
preços das commodities, que a
França deve apresentar na reu-
nião do G-20 marcada para os
dias 18 e 19 deste mês em Paris.

A posição foi frisada por Dil-
ma: “Não se deve responsabili-
zar as commodities pelo desequi-
líbrio na economia mundial”. Su-
gestões para conter a especula-
ção nos mercados futuros, po-
rém, podem ser discutidas.

Para Geithner, é “muito difí-
cil” reduzir a volatilidade do mer-
cado de commodities. “É preci-
so ter cuidado para não atrapa-

lhar o funcionamento desses
mercados e inibir os investimen-
tos que podem elevar a oferta de
produtos”, disse o secretário,
em São Paulo, antes de seguir pa-
ra os encontros em Brasília.

Esse é, no momento, o princi-
pal ponto de convergência entre
os dois países nas discussões eco-
nômicas. Geithner frisou que
Brasil e EUA devem trabalhar
juntos nos foros internacionais
para construir um sistema eco-
nômico equilibrado e estável.

O secretário americano tam-
bém reuniu-se com o presidente
do Banco Central, Alexandre
Tombini. Em nota, o BC infor-
mou que eles conversaram so-
bre a agenda internacional, “in-
cluindo os desafios atuais para
solidificar o crescimento econô-
mico e a estabilidade financeira
por meio de esforços conjuntos
de todos os membros do G-20”.

● Voz no FMI
“Os EUA estão
prontos para
apoiar um pa-
pel maior do
Brasil no Fun-
do Monetário
Internacional
(FMI)”, disse o
secretário do
Tesouro dos
EUA, Timothy
Geithner, em
discurso on-
tem em SP.

● Preocupação

Text Box
                    

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 fev. 2011, Economia & Negócios, p. B3.




