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H á um sobe e desce no hu-
mor dosmercados de acor-
do com anúncios positi-
vos e negativos de cada

dia. O melhor anúncio recente foi o
da decisão, no último dia 30, dos ban-
cos centrais dos Estados Unidos, Eu-
ropa (BCE), Canadá, Grã-Bretanha,
Japão e Suíça, que concordaram em
reduzir o custo das linhas de crédito
a partir de 5 de dezembro.

Segundo o comunicado, o objeti-
vo é “aliviar as tensões nos merca-
dos financeiros e, assim, mitigar os
efeitos de tais apertos sobre a oferta
de crédito às famílias e empresas, e
assim ajudar a promover a atividade
econômica”.

Esses bancos concordaram em fa-
cilitar e ampliar até fevereiro de
2013 os intercâmbios de divisas en-
tre si, a um juro reduzido de 0,5%,
assim como, em alguns casos, pros-
seguir com suas operações de refi-
nanciamento a três meses até nova
ordem. É para garantir liquidez e evi-
tar que os mercados de crédito tra-
vem. Os bancos europeus já encon-
tram dificuldades para obter finan-
ciamentos de curto prazo, em meio
a dúvidas sobre a capacidade da re-
gião de lidar com a crise da sua dívi-
da.

Essas notícias animaram as bolsas
de valores de todo o mundo. A nossa
chegou a crescer acima de 4%, fe-
chando em 2,85%.

Junto com essa boa notícia, há um
wishful thinking numa parte das análi-
ses sobre o desenrolar da crise da zona
do euro. Há apostas de um pouso suave
para essa crise, como se, por milagre,
os agudos problemas econômicos, fis-
cais e financeiros pudessem ser resolvi-
dos com injeções de liquidez no seu
sistema financeiro entupido de títulos
podres dos governos que estão entran-
do em forte recessão e com sérios pro-
blemas sociais inerentes ao aperto fis-
cal que sofreram.

Nada mais enganoso. O editorial do
Estado do último dia 25 coloca o pro-
blema com realismo: “A crise de con-
fiança chegou afinal ao coração da Eu-
ropa, a Alemanha, maior economia do
bloco e sócio mais importante da união
monetária. O sinal de alerta soou na
quarta-feira (24), quando o Tesouro
alemão só conseguiu vender 65% dos
títulos no valor de € 6 bilhões ofereci-
dos ao mercado”, e, assim mesmo, com
o Banco Central alemão comprando
parte desse total.

A crise do euro começou na sua peri-
feria, atingindo países de menor impor-
tância econômica – Irlanda, Portugal e
Grécia –, e agora atinge economias
maiores, como Espanha e Itália, já mi-
rando a França como a nova bola da
vez. Resta só a Alemanha, que ainda
pensa que está imune à crise e que pare-
ce desconhecer que sua economia de-
pende fundamentalmente da saúde
desses países, que já se encontram no

caminho da recessão. Isso irá afetar
suas exportações, que dependem em
boa medida da zona do euro. Além dis-
so, seu sistema financeiro está entrela-
çado com todos os países da zona que
estão com situação bancária delicada.

As agências de classificação de risco,
mais uma vez, acordaram tarde para a
situação calamitosa em que se encon-
tra a zona do euro, e agora começaram
a rebaixar notas de classificação de ris-
co de governos e bancos em profusão.

O que se pode esperar diante dessa
realidade, que pode contaminar a eco-
nomia americana, que tem fortes liga-
ções comerciais e financeiras com a zo-
na?

Creio que tem boa probabilidade de
ocorrer uma recidiva da crise de
2007/2008, talvez de forma mais inten-
sa atingindo os países emergentes. Es-
sa avaliação ainda é pouco compartilha-
da pelas análises, que ainda procuram
ver a possibilidade de solução para a
zona do euro sem reflexos danosos à
economia americana.

Se minha avaliação for correta, pode-
se esperar um mergulho mais profun-
do das economias europeia e america-
na, com redução expressiva do consu-
mo de suas populações devido ao de-

semprego em níveis mais elevados do
que o atual, com aprofundamento da
crise social por vários anos.

As economias dos países emergen-
tes, embora sejam afetadas pelos ca-
nais comercial e financeiro, reduzindo
exportações e secando o mercado de
crédito, terão de continuar andando ca-
da vez mais pelas suas próprias pernas,
apoiadas no mercado interno. Essa pos-
sibilidade existe, pois ainda boa parte
da população desses países participa
pouco do mercado de consumo, seja
por não acessá-lo ou pelo nível reduzi-
do de consumo devido à insuficiência
de renda. Assim, políticas públicas de
redistribuição de renda e de redução
dos custos de alimentação, habitação e
transporte são fundamentais para am-
pliar a renda disponível para consumo.

Vantagens. No caso do Brasil, há van-
tagens macroeconômicas para o en-
frentamento dessa recidiva. Temos po-
sição fiscal sólida, reservas internacio-
nais de US$ 350 bilhões, depósitos com-
pulsórios dos bancos no Banco Central
(BC) superiores a R$ 400 bilhões, ga-
rantindo bom nível de liquidez. Além
disso, o juro básico elevado tem espaço
para ser reduzido, diminuindo despe-
sas do governo federal, e taxas de juros
do sistema financeiro elevadas podem
ser reduzidas por ação do governo, e
não faltam instrumentos para isso.

Preocupado com a desaceleração da
economia em meio à crise financeira
internacional, o governo anunciou na
quinta-feira um pacote de medidas pa-
ra estimular os empréstimos dos ban-
cos para a população e, consequente-
mente, aumentar o consumo das famí-
lias.

O governo decidiu reduzir o Impos-
to sobre Produtos Industrializados
(IPI) sobre os produtos da linha bran-
ca, como geladeiras, fogões e máquinas
de lavar. Além disso, a alíquota do Im-
posto sobre Operações Financeiras
(IOF) para pessoas físicas foi reduzida

de 3% para 2,5% ao ano. Com isso, se
reverte parcialmente o aumento do
tributo efetuado em abril. Naquele
momento, a preocupação maior era
com o crescimento da inflação – que
ficou em segundo plano com a piora
da turbulência externa.

Nas últimas semanas, a presiden-
te Dilma Rousseff tem pedido aos
brasileiros que continuem consu-
mindo e que as empresas mante-
nham sua produção. Na área do cré-
dito, o Banco Central já reverteu par-
te das medidas macroprudenciais
de aperto do crédito que foram ado-
tadas no início do ano.

No dia 25, o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, reuniu-se com em-
presários e representantes de entida-
des ligadas à indústria e ao varejo e
prometeu, por exemplo, anunciar
medidas de estímulo ao setor têxtil.
“Nós vamos tomar medidas para
continuar estimulando o consumo,
para que ele volte ao patamar ade-
quado para manter a economia cres-
cendo entre 4% e 4,5%”, disse o mi-
nistro.

Mas parece que não está ocorren-
do preocupação semelhante por par-
te do Banco Central, apesar de colo-
car em suas atas e relatórios, com
destaque, os reflexos da crise euro-
peia como atenuantes do processo
inflacionário e causadores da perda
do ritmo de crescimento.

A parcimônia com que vem redu-
zindo a taxa básica de juros é preocu-
pante. Continuamos com a maior ta-
xa do mundo, e isso desestimula os
investimentos, impede o equilíbrio
fiscal e artificializa o câmbio, redu-
zindo a competitividade de nossas
empresas. É hora de mudar isso para
completar o arsenal de defesa do
País face à crise, que se aprofunda.

✽

MESTRE EM FINANÇAS PÚBLICAS E CON-

SULTOR

● As gigantescas estatais chine-
sas pagam juros inferiores à mé-
dia de mercado, recebem terra
de graça e recolhem royalties
menores que empresas privadas
na exploração de recursos natu-
rais, sustenta estudo do Instituto
de Economia Unirule, de Pequim.
Segundo a entidade, se as esta-
tais fossem obrigadas a pagar o
real valor pelos benefícios que
receberam de 2001 a 2009, o
lucro de 5,85 trilhões de yuans
(US$ 928 bilhões) se transforma-
ria em perdas.

O favorecimento do setor se
acentuou com o pacote de estí-
mulo anunciado pelo governo no
fim de 2008 para amenizar o im-
pacto da crise financeira global.
As estatais foram as principais
destinatárias da montanha de
US$ 3,8 trilhões em emprésti-
mos concedidos desde então pe-
los bancos chineses, também
controlados pelo Estado.

De 2001 a 2008, o juro médio
praticado nos financiamentos
dados às estatais foi de 1,6%, um
terço dos 4,68% em vigor no mer-
cado no mesmo período, susten-
ta o Unirule. / C.T.

Estado forte é marca da China na OMC
País asiático completa dez anos na Organização Mundial de Comércio com regras que ainda contrariam o espírito do livre mercado

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

A China completa no próximo
domingo dez anos de entrada
na Organização Mundial do
Comércio (OMC) com uma sé-
rie de políticas que contradi-
zem a expectativa de que cami-
nharia na direção de crescen-
te liberalização econômica.

Nesse período, o Estado am-
pliou seu poder de interferência
na economia, o protecionismo
se fortaleceu com o favorecimen-
to de “setores estratégicos”, sub-
sídios garantiram o fortaleci-
mento de conglomerados esta-
tais e o ímpeto reformista dos
primeiros anos perdeu fôlego.

O ingresso na OMC foi um in-
grediente fundamental da recei-
ta que transformou a China no
maior exportador do mundo e a
catapultou para o segundo lugar
no ranking das maiores econo-
mias, atrás apenas dos Estados
Unidos. Mas analistas afirmam
que, apesar das reformas realiza-
das nos primeiros anos após o
ingresso na OMC, setores impor-
tantes da economia continuam a
funcionar de acordo com regras
que contrariam o espírito de li-
vre mercado que rege o organis-
mo multilateral.

“Alguns aspectos da econo-
mia chinesa não são consisten-
tes com as regras da OMC”, ob-
serva Wang Jiangyu, professor
de Direito da Universidade Na-
cional de Cingapura, ressaltan-
do que, de maneira geral, o país
cumpriu os compromissos assu-
midos no protocolo de acesso à
entidade.

Para ele, os maiores proble-
mas estão na relação entre o Esta-
do e as empresas estatais, benefi-
ciadas com subsídios que vão do
preço da energia à concessão de
empréstimos com taxas de juros
artificialmente baixas. Em vez
de encolher, esses conglomera-
dos se expandiram e dominam o
ranking das maiores empresas
do país.

“A China parece estar abraçan-
do o capitalismo de Estado de
maneira mais forte a cada ano,
em vez de continuar a caminhar
na direção dos objetivos de refor-
ma econômica que originalmen-
te impulsionou sua busca de
acesso à OMC”, disse, na sema-
na passada, o embaixador ameri-
cano na OMC, Michael Punke.

O acesso da China à OMC foi
precedido de uma negociação de

15 anos, prazo que só foi supera-
do pela Rússia, que entrou na or-
ganização no mês passado, de-
pois de 18 anos de conversas.

Xeque. Vera Thorstensen, coor-
denadora do Centro de Estudos
do Comércio Global da Funda-
ção Getúlio Vargas, elogia os es-

forços da China para se adaptar
às regras do organismo multila-
teral, mas afirma que três aspec-
tos colocam em xeque a possibili-
dade de o país ser considerado
uma economia de mercado: a
moeda desvalorizada, a conces-
são de subsídios e o uso de reta-
liações nos casos antidumping.

A questão é relevante porque
em 2016 a China passará a ser
tratada como economia de mer-
cado no julgamento de ações an-
tidumping, o que dificultará a vi-
da dos países que acusarem os
chineses de vender produtos
abaixo do preço de custo.

Atualmente, a comparação é

feita com os preços praticados
em um terceiro país de econo-
mia de mercado, na suposição
que o ambiente de competição
dentro da China não permite a
livre formação de preços. O ano
de 2016 será o último dos 15 anos
de transição no qual a China não
seria considerada economia de

mercado para efeito de julga-
mento de ações antidumping.

Vera reconhece que a questão
do câmbio não está dentro da ju-
risdição da OMC, mas observa
que a intensidade e o longo perío-
do de subvalorização da moeda
chinesa representam subsídio à
exportação e afetam a aplicação
das regras multilaterais de co-
mércio. Além disso, diz, muitas
empresas, especialmente as esta-
tais, são beneficiadas por subsí-
dios, muitos dos quais concedi-
dos pelo governos provinciais.

A terceira crítica de Vera se di-
rige à legislação que autoriza o
governo a adotar “medidas cor-
respondentes” contra os países
que adotarem direitos antidum-
ping contra produtos chineses.
“Essa medida é absurda e signifi-
ca retaliação. O clima de intimi-
dação que a China está criando é
desconcertante.”

Defesa. Zhang Hanlin, presi-
dente do Instituto Chinês para
Estudos da OMC, contesta as
acusações e afirma que o país
abriu sua economia, deu garan-
tias aos investidores estrangei-
ros e permitiu a expansão do se-
tor privado. Segundo ele, não
considerar a China como uma
economia de mercado é “discri-
minação”.

Os dados de investimento es-
trangeiro direto (IED) no país
são uma demonstração clara das
mudanças realizadas na última
década, sustenta Zhang. Desde
2001, empresas de outros países
despejaram US$ 800 bilhões em
negócios na China.

Além de aumentar suas expor-
tações, a China ampliou suas
compras de outros países e em
2016 deverá se tornar o maior im-
portador do mundo, à frente dos
EUA, diz Zhang.

●✽ akhair@amirkhair.com.br

Estatais chinesas
pagam juro menor
e têm terra grátis

Sobe e desce

Alemanha não está imune à
crise que atinge os outros
países da União Europeia

CARLOS BARRIA/REUTERS–30/11/2011
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Vendemos fazenda com características únicas em São Carlos (SP), a 4 km 
da Rod. Washington Luís (acesso totalmente asfaltado), com 706,67 ha.  
Infraestrutura total para confinamento de gado de corte (capacidade 
estática para 10.000 bois) e suinocultura de ciclo completo (1.200  
matrizes). 390 ha de terra roxa estruturada para plantio (2 pivôs centrais). 
Excelente estrutura de armazenamento de alimentos, fábricas de rações,  
currais, oficina, balança rodoviária, água e energia abundantes. Ampla reserva
de basalto em processo final de obtenção de decreto de lavra. Escritórios, moradias
para funcionários, sede cinematográfica.

Contato direto pelo e-mail diretoriafazenda@hotmail.com
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Ganho. Fábrica de têxteis na China: empresas estatais são beneficiadas com vários subsídios
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B3.




