
Apesar das dúvidas que pairam
sobre a capacidade de reativa-
ção da economia dos Estados
Unidos, as chances de o país en-
trar em recessão são inferiores a
30%. A avaliação é do presiden-
te do Federal Reserve (Fed, ban-
co central americano) de Atlan-
ta, Dennis Lockhart, que partici-
pou ontem de palestra na Funda-
ção Getulio Vargas (FGV).

Lochart reiterou que a econo-
mia americana está crescendo
em ritmo moderado e que os em-
pregos estão sendo criados, mes-
mo em menor número do que o
esperado. Ainda segundo ele, in-
dicadores econômicos apontam
um quarto trimestre mais aque-
cido, com crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) em tor-
no de 4%. “Não é um resultado
muito forte, mas em vista do ce-
nário no início de 2011, é um
bom número”, avalia.

O diretor do Fed ponderou
que há dois riscos que podem
afetar negativamente a perspec-
tiva de crescimento moderado:
a crise da dívida soberana na Eu-
ropa, que, em seu entendimen-
to geraria uma desestabilização
da economia global; e as incerte-
zas com relação à crise fiscal do
país. “A incapacidade do gover-
no dos EUA de chegar a um acor-
do para reduzir seus gastos preo-
cupa. A probabilidade de um fra-
casso neste sentido é grande”,
analisa. Por meses, o mundo as-
sistiu ao impasse em torno da
ampliação do teto da dívida
americana (em torno de US$

14,3 trilhões), o que sacudiu os
mercados e levou a um inédito
rebaixamento da nota do país,
para AA+, pela Standard &
Poor´s. “Fora isso, não vejo ris-
cos que possam nos levar a uma
recessão, mas apenas a uma de-
saceleração”, completa.

Segundo Lockhart, um dos
maiores desafios da economia
americana é restabelecer a con-
fiança do consumidor, lembran-
do que o consumo das famílias
é responsável por 70% do PIB
dos EUA. “Essas famílias tive-
ram fortes reduções de patrimô-
nio. O valor da casa própria,
por exemplo - muitas vezes o
item de maior valor - sofreu des-

valorização média de 30%”.
Quanto aos recursos que o

Fed ainda poderia usar para in-
centivar a economia do país, Lo-
chart preferiu não opinar, mas
admitiu: “Há cada vez menos
opções”, revela. Por outro lado,
não descartou aumento de liqui-
dez no mercado e afirmou que a
instituição “sempre tem mais
por fazer”.

Lockhart disse que discutiu
com o presidente do Banco Cen-
tral (BC), Alexandre Tombini,
durante almoço, o desempenho
da economia brasileira, a combi-
nação de políticas de microcré-
dito e a situação da inflação no
cenário interno. ■

O Banco da Espanha está assu-
mindo a administração do Ban-
co de Valência e que realizará
um aporte de € 1 bilhão na insti-
tuição. Segundo comunicado
da autoridade monetária, o obje-
tivo é capitalizar o banco e ven-
dê-lo posteriormente.

De acordo com o Banco da Es-
panha, a decisão foi tomada de-
pois de verificado que o banco
não foi capaz de assegurar sua
solvência. A entidade havia ini-
ciado uma investigação no Ban-
co de Valência, com a suspeita
de que a queda nos preços dos
imóveis teria prejudicado o ní-
vel de capital da instituição.

Além do aporte de € 1 bilhão,
a entidade concederá uma linha

de crédito de € 2 bilhões para ga-
rantir a liquidez do banco.

“Os depositantes e credores
podem ficar absolutamente
tranquilos, já que as decisões
adotadas garantem que o Ban-
co de Valência poderá conti-
nuar operando com normalida-
de e cumprirá com todas as
suas obrigações”, afirma comu-
nicado do Banco da Espa-
nha. ■ Felipe Peroni

■ PLÁSTICOS
O número de cartões
emitidos pela Alelo é de

5,4mi

■ PORTADORES
O número de usuários dos
cartões da Alelo somam

3,2mi

CRISE

Moody’s alerta sobre perspectiva
de nota de crédito da França

AQUISIÇÃO

BR Partners acerta compra do banco
PortoSeguro e terá capital de R$ 120 mi

Preocupações de que a França tenha os fundamentos econômicos fracos
colocaram a segunda maior economia da região na linha de fogo da
crise de dívida. Para a agência de classificação de risco Moody’s a piora
no mercado é uma ameaça ao país. “A deterioração nos indicadores
de dívida e do potencial de passivos a emergir exercem pressão sobre a
credibilidade da França e a perspectiva estável do rating “Aaa”’. Reuters
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Andrew Harrer/Bloomberg

Rodrigo Capote

Banco Valência sob intervenção

A BR Partners, fundada por ex-executivos do Goldman Sachs, fechou
a compra do Banco Porto Seguro por um valor não revelado. Após a
aquisição, a BR Partners terá capital de R$ 120 milhões. Em setembro,
a BR Partners anunciou que dobraria sua equipe para 150 funcionários
em 18 meses nos cargos de mercados de capitais, private-equity, gestão
de ativos e corretora, disse Ricardo Lacerda, sócio da instituição.

Instituição vai receber aporte
de ¤ 1 bi do Banco da Espanha
e depois deve ser vendido

EUA têm 30% de chance de
entrar em recessão, diz Fed

“

A avaliação do presidente do Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, mostra que economia está crescendo

Fora isso (teto da
dívida americana),
não vejo riscos que
possam nos levar
a uma recessão,
mas apenas a uma
desaceleração

Dennis Lockhart
Presidente do Fed de Atlanta

Carina Urbanin Salviano
csurbanin@brasileconomico.com.br
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MARINHA DO BRASIL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO 

DA ALDEIA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 009/2011
OBJETO: Serviços de engenharia elétricos 
necessários à obra de reestruturação da rede 
elétrica das cargas instaladas e supridas pela 
subestação nº1 da Policlínica Naval de São 
Pedro da Aldeia. Visita técnica obrigatória nos dias 
24 e 25/11/2011 às 14:00h. Edital disponível no site 
www.comprasnet.gov.br ou, através de CD-R/pen--
drive, a partir de 22/11/2011, das 08:30 h às 11:30 h 
e de 13:30 h às 16:00 h. Endereço: Base Aérea 
Naval de São Pedro da Aldeia - Divisão de 
Suprimentos, Rua Comandante Ituriel, s/nº, Bairro 
Fluminense, São Pedro da Aldeia – RJ. Tel/fax 
(0xx22) 2621-4075 – 2621-4123 – 2621-4051. 
Entrega da documentação de habilitação e das 
propostas de preços dia 29/11/2011, às 14:00 horas.

HERMANO EMMANUEL GOUVEA
Capitão-de-Corveta

Membro da Comissão Permanente de Licitação

ParaLockhart , aampliação
doconsumodosamericanos
é umdos maioresdesafios
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.
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