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Economia
Mais minério de ferro
Anglo American, de Paulo Castellani Porchia,
estuda triplicar tamanho do projeto Minas-Rio

Protesto sindical
CUT afirma que não foi ouvida
sobre mudança na lei trabalhista
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INDICADORES VAR. (%) COTAÇÃO
DÓLAR 1 0,17 R$ 1,7360
EURO 1 0,35 R$ 2,2950
BOVESPA 1 1,21 66.964,03 pontos

Dilma promete ‘proteção’ ao real, e
Merkel critica ‘protecionismo unilateral’

estadão.com.br
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Presidente pede para chanceler
alemã ‘enxugar’ liquidez logo

Andrei Netto
ENVIADO ESPECIAL / HANNOVER

Em um evento que deveria
marcar a comunhão de interes-
ses entre Brasil e Alemanha,
os chefes de Estado e de gover-
no dos dois países entraram
em rota de colisão em público,
ontem, em Hannover.

Em entrevista concedida ao
meio-dia de ontem, a presidente
Dilma Rousseff voltou a criticar
o “tsunami monetário” na Euro-
pa, advertindo que o país pode-
ria adotar medidas para prote-
ger o real das “desvalorizações
artificiais” de outras moedas.

A resposta veio oito horas de-
pois. Em discurso de improviso,
a chanceler Angela Merkel adver-
tiu que os países desenvolvidos
observam “as medidas protecio-
nistas unilaterais”, em referên-
cia indireta aos emergentes.

A discussão foi o desdobra-
mento da insatisfação do gover-
no brasileiro com a crescente li-
quidez estimulada pelos BCs de
países ricos. Citando números
do Banco de Compensações In-
ternacionais (BIS), Dilma disse
que a injeção de US$ 8,8 trilhões
no sistema financeiro nos últi-
mos três anos causa “desvalori-
zação artificial” das moedas e
“equivale a barreiras tarifárias”.

O tom das reclamações do Bra-
sil cresceu quando o Banco Cen-
tral Europeu (BCE) ofereceu
mais € 530 bilhões aos seus ban-
cos. De dezembro para cá, o va-
lor chega a € 1 trilhão.

Questionada pelo Estado se o
governo brasileiro estava pedin-
do a Merkel uma intervenção na
autonomia do BCE, Dilma res-
pondeu: “Não, sabe por quê? Por-
que estão interferindo na nos-
sa”. “O que o Brasil quer com is-
so é mostrar que está em anda-
mento uma forma concorrencial
de proteção de mercado, que é o
câmbio. O câmbio virou uma for-
ma artificial de proteção.”

Dilma antecipou que o gover-
no pode tomar medidas para evi-
tar a valorização artificial do
real. “Tomaremos todas as medi-
das para nos proteger. Vamos
ver quais medidas, como essa
que tomamos recentemente so-
bre o IOF” Questionada se pen-
sava em quarentena de capital ex-
terno, reagiu: “Não estou defen-
dendo quarentena”.

Especulações. Nos últimos
dias, aumentaram as especula-
ções em torno da decisão de ama-
nhã do Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do BC. Analistas
interpretaram as medidas cam-
biais adotadas na semana passa-
da e as declarações de Dilma so-
bre o “tsunami” como uma sinali-
zação de que o BC poderá ser
mais agressivo no corte de juros.

Nesse cenário, um corte mais
forte da Selic seria uma forma de
se antecipar ao “tsunami” de di-
nheiro que deverá chegar ao Bra-
sil como resultado da ação do
BCE nos bancos europeus.

Nos bastidores do governo, au-
menta o desconforto com o câm-
bio valorizado. A possibilidade
de uso do Fundo Soberano do
Brasil (FSB) vem ganhando for-
ça. O Fundo pode atuar com-
prando dólares em ações de sur-
presa. O mercado de derivativos
cambiais também permanece na
mira do governo.

Pág. B3

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B1.
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