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O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) pode revisar para bai-
xo a projeção do déficit nomi-
nal do Brasil na próxima atuali-
zação de seu relatório World
Economic Outlook. O secretá-
rio de Política Econômica do Mi-
nistério da Fazenda, Márcio Ho-
lland, afirma que os dados divul-
gados na última sexta-feira
(17), em São Paulo, trouxeram a
projeção equivocada. No relató-
rio de avaliação da economia
global, o FMI estima que déficit
nominal (cálculo das despesas
do governo com funcionários,
com obras e com pagamento de
juros dos títulos financeiros do

estado menos as suas receitas
de arrecadação) ficará negativo
em 2,8% em relação ao PIB este
ano. O número difere das con-
tas oficiais do governo que indi-
cam menos 1,9%. "O nosso défi-
cit nominal está caindo consis-
tentemente e temos indícios de
que o número será ainda menor
em 2012 com tendência a se re-
duzir ao longo do tempo", diz
Holland. "O dado do FMI é do
início do ano, mas nós corrigi-
mos, deve aparecer apenas no
próximo relatório".

As contas de Holland procu-
ram demonstrar o compromis-
so do governo Dilma Rousseff
em atingir o deficit nominal ze-
ro - equilíbrio entre o que é gas-
to e o arrecadado - até 2014. A

meta só pode ser alcançada por
meio de um sólido aperto fiscal
- redução real dos gastos públi-
cos - nos próximos anos. Esse
diagnóstico foi o centro das ava-
liações do FMI para evitar pro-
blemas na economia brasileira.
É que o consumo interno já é
bastante pressionada pela forte
fluxo de capitais que entram no
país, resultado da alta taxa de ju-
ros. Orçamentos maiores do go-
verno aumentam a demanda, o
que resulta em alta da inflação.
O próprio FMI prevê indicador
de preços, na ordem 6,5% para
este ano, número ainda distan-
te do ideal. "É muito provável
que o fluxo de capitais continue
forte para o país, exigindo que
os governos também façam a

sua parte para evitar que ocorra
superaquecimento da econo-
mia'", afirma economista chefe
do FMI, Olivier Blanchard. Ele
vê riscos pequenos de formação
de "bolhas" - descolamento arti-
ficial entre oferta e demanda de
um país - na economia brasilei-
ra. "Por enquanto, não há pro-
blemas, mas é preciso cuidado".
Para Blanchard, não há grandes
ameaças por conta de uma polí-
tica fiscal do governo considera-
da "responsável". Ele até elo-
giou as diminuições nos desem-
bolsos do BNDES.

Carlo Cottarelli, diretor de as-
suntos fiscais do FMI, diz que
apesar de mais responsabilida-
de de gastos, o fato é que a de-
manda nos países da América
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Segundo declaração dos
economistas do FMI, uma

das maiores preocupações
a serem solucionadas no curto
prazo é a fragilidade das
economias grega e portuguesa.

Perspectiva para a América
Latina é de crescimento de

4,5%, influenciado por inflação
crescente, alta no preço das
commodities e continuidade
da demanda aquecida.

Fundo Monetário
Internacional avalia que

será difícil a economia global
realmente deslanchar sem
que os EUA definam o impasse
de sua dívida pública.

● ●

É muito estimada no G20 e na
zona do euro; conhecida como
hábil e competente. A China a
apoia. Mas ela está no centro
de uma controvérsia na França
por sua gestão da indenização
do ex-empresário Bernand Tapie
no caso da venda da Adidas
pelo Crédit Lyonnais, em 1993.

●

●

O México defende que o sucessor
de Strauss-Kahn não
necessariamente tem que ser
europeu. Respeitado por
Washington por sua gestão das
finanças públicas na época em
que foi ministro (2006-2009),
Carstens tem grande experiência
no FMI, pois foi seu número 3.

●
O economista-chefe do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Olivier Blanchard, esquivou-se
de qualquer comentário sobre o
processo de escolha do substitu-
to de Dominique Strauss-Kahn,
afastado da direção-geral do
fundo após acusações de assé-
dio sexual a uma camareira de
hotel em Nova York. É que na
disputa para a vaga está a com-
patriota e ministra da fazenda
da França, Christine Lagarde,
considerada favorita diante do
concorrente Augustin Carstens,
presidente do Banco Central me-
xicano. “O processo está ocor-
rendo e sendo devidamente
acompanhado pelos jornais”, li-
mitou-se a dizer Blanchard.

Há um certo constrangimen-
to no favoritismo prematuro de
Lagarde para o cargo diante do
papel que as economias emer-
gentes vem desempenhando no
mundo. O atual relatório de ava-
liação da economia global revi-
sou para baixo a expansão dos
países “ricos” em 0,2 p.p. que
deverá ficar em 2,2% em 2011.
Por outro lado, emergentes de-
vem crescer 6,6%, índice ligei-
ramente maior do que o previs-
to inicialmente, mas o suficien-
te para deixar o mundo em pata-
mares de acomodação depois
da crise financeira de 2008. A
perspectiva é de incremento de
4,3% da economia global.

O Secretário de Política Eco-
nômica do Ministério da Fazen-
da, Marcio Holland, não comen-
ta nada a respeito do processo,
mas, ao avaliar o crescimento
dos países emergentes, reafir-
ma o fato de que o “mundo se
movimenta em duas velocida-
des”, o que coloca sob os om-
bros, não apenas do Brasil como
das demais economias emergen-
tes, a responsabilidade pela re-
cuperação da crise global.

Apesar disso, o professor de
finanças da FEA-USP, Fábio
Kanczuk, lamenta o fato de não
contar com “qualquer possibili-
dade de ser eleito um represen-
tante de países emergentes”.
Segundo ele, está quase certo
que será a francesa Christine La-
garde, mantendo a preferência
do órgão por diretores america-
nos e europeus. O governo bra-

sileiro diz que vai definir seu vo-
to na direção do FMI após “sa-
batinas” com os candidatos pre-
vistas para começar nos próxi-
mos dias. A disputa é polariza-
da entre Lagarde e Carstens,
mas Kanczuk acha que seria
mais positivo para o mundo se
o escolhido fosse Stanley Fisher
(presidente do BC de Israel),
que teve sua candidatura rejei-
tada pelo FMI por estar em ida-
de avançada. Sobre a possibili-
dade, remota, de Cartens assu-
mir, Kanczuk especula um pou-
co da mudança que poderia
ocorrer na instituição: “Não ha-
veria esse grau de condescen-
dência com a Grécia. Afinal,
com os emergentes não tem es-
sa moleza”. ■ R.B.N.

Latina continua alta. "Um aper-
to fiscal adicional é necessário",
diz. "A relação da dívida públi-
ca com o PIB deve manter-se al-
ta nesses países porque preci-
sam corrigir investir para sanar
deficiências em infraestrutura".

A análise é recado direto ao
Brasil que vive a necessidade de
se preparar para megaeventos
desportivos. É da preparação pa-
ra Copa e Olimpíadas que par-
tem as críticas para a avaliação
do desempenho da economia
nacional feita por economistas
do país, na contramão da análi-
se da instituição global. “O FMI
afrouxou”, diz Roberto Mace-
do, economista da Fundação
Instituto de Pesquisa (Fipe-
USP). Para ele, os gastos públi-

cos tendem a piorar. Em conse-
quência disso, a fiscalização me-
nor resultaria em mais dúvidas
sobre a credibilidade da política
fiscal. Silvio Campos Neto, da
Tendências Consultoria, lembra
que mesmo depois de seis me-
ses de governo não foi divulga-
do nenhum plano de longo pra-
zo sobre a questão fiscal. “Trans-
parência é essencial”, diz.

O FMI ainda diminuiu as ex-
pectativas em relação à expan-
são da economia brasileira —
prevista em 4,1%, ante 4,5% na
estimativa do Ministério da Fa-
zenda — que será a de menor
crescimento dentre os países do
Bric em 2011. Na média, as eco-
nomias emergentes deverão
crescer 6,6% neste ano.

Para Holland, a reavaliação
sobre o PIB era natural em fun-
ção das análises do governo.
Baseado no PIB do primeiro tri-
mestre (1,3%), o país registra
até aqui expansão de 2,5%,
“Se tivermos crescimento zero
nos próximos trimestres, o
país crescerá 2,5%”, explica.
Otimista, Holland diz que a
preocupação agora é a de forta-
lecer a competitividade do
país por medidas em curso de
redução da carga tributária.
“O Brasil está para captar mais
de R$ 1,6 trilhão de investimen-
tos até 2014 e estamos tentan-
do preparar a economia para re-
ceber esses recursos e aumen-
tar a taxa de investimentos do
país”, afirma. ■
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Christine Lagarde traz
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O candidato
mexicano Agustín
Carstens
representaria alta
exposição aos
emergentes pela
primeira vez
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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