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O
governo brasi-
leiro apoia a
criação de um
banco de desen-
volvimento do

Brics, bloco econômico inte-
grado por Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul. O
assunto será debatido na reu-
nião do grupo nesta semana
em Nova Delhi, na Índia. “O
principal ponto da agenda é a
proposta de criar um banco
do Brics,  de investimento
desses cinco países”, afirmou,
na sexta-feira, o ministro do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Fernando
Pimentel,  referindo-se à
quarta reunião do Brics, que
acontecerá na quinta-feira.

“Temos muito interesse
nesta reunião e a considera-
mos importante”, disse o mi-
nistro, que advertiu que a
proposta de criação do ban-
co, que será impulsionada
pela Índia,  está ainda em

uma etapa inicial  e não há
detalhes ainda quanto as
suas características operacio-
nais e os recursos. 

Questionado acerca do
apoio dos cinco países à pro-
posta, Pimentel adiantou que

está previsto que os presiden-
tes dos bancos de desenvolvi-
mento dos países firmem em
Nova Delhi os memorandos
de entendimento para come-
çar o processo de construção
desse banco.

O ministro fez questão de
enfatizar, ao mesmo tempo,
que a criação da instituição
não é um abandono dos me-
canismos multilaterais, como
o Banco Mundial (Bird) e o
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), e, sim,
uma resposta às necessida-
des econômicas atuais. Se-
gundo Pimentel,  o Bird e o
BID possuem funções especí-
ficas que cumprem bem, co-
mo o financiamento de paí-
ses de renda mais baixa e de
obras de saneamento, mas
explicou que as necessidades
atuais vão mais além.

“O que será discutido é a
possibilidade de criar um
banco de desenvolvimento
do Brics para projetos de in-
fraestrutura e desenvolvi-
mento, não só nesses países,
mas também em países em
desenvolvimento”, explica a
subsecretária-geral de Políti-
ca do Ministério de Relações
Exteriores, Maria Edileuza
Fonteneles.

EMERGENTES - Proposta será examinada no encontro do bloco esta semana, 
na Índia. Instituição financiaria projetos de desenvolvimento e de infraestrutura Economista

vê risco 
de bolha
imobiliária
DA AGÊNCIA DOW JONES

Os analistas do mercado
na China estão subestiman-
do enormemente a chance
de o mercado imobiliário
cair tão drasticamente, o
que poderia ameaçar a eco-
nomia da China, afirmou
Nicholas Lardy, economista
do Instituto Peterson para
Economia Internacional,
em Washington, segundo o
The Wall Street Journal.

“Muitas pessoas têm
uma atitude de negação
aqui sobre se poderia haver
uma correção imobiliária
significativa”, disse Lardy,
que estava visitando Pe-
quim, como parte do Comi-
tê Nacional de Relações
EUA-China. “O risco de que-
da é um período de cresci-
mento em declínio, não por
alguns trimestres, mas por
alguns anos.” Ele não quis,
porém, dar uma estimativa
da taxa de crescimento eco-
nômico sob tal cenário.

O governo chinês tem
pressionado para reverter
anos de rápidos aumentos
dos preços dos imóveis, es-
pecialmente em aparta-
mentos de luxo, e tem tido
algum sucesso. As vendas
de imóveis caíram 14% nos
dois primeiros meses do
ano, em comparação com
igual período do ano ante-
rior, segundo o banco UBS,
com os preços em 70 gran-
des cidades declinando em
março em comparação com
o mês anterior.

PISADA NO FREIO. É possível
que as autoridades chinesas
possam pisar muito forte no
freio, mas Lardy disse que
outros fatores poderiam es-
tourar a bolha imobiliária,
em vez de deixá-la esvaziar
suavemente. Reformas do
mercado de ações que pro-
porcionem às pessoas
maior confiança de que os
mercados não são manipu-
lados poderiam impulsio-
nar a demanda por ativos
mobiliários, por exemplo. 

“As pessoas podem pen-
sar que deveriam vender a
propriedade e ir para as
ações”, ressaltou Lardy, o
que poderia produzir uma
espiral descendente no se-
tor imobiliário, afetando as
indústrias de construção,
eletrodomésticos, aço, ci-
mento, vidro e outras, que
dependem da habitação.

Segundo o economista, a
parcela de riqueza das famí-
lias chinesas ligadas a imó-
veis é maior do que nos EUA
durante o seu pico em 2005.
“Você poderia ter uma gran-
de mudança na direção”,
acrescentou. 

■ CHINA

Vendas de
casas caem,
mas preços
sobem
DA AGÊNCIA REUTERS

As vendas de casas novas
nos Estados Unidos caíram
em fevereiro, porém uma
alta nos preços para o nível
mais elevado em oito me-
ses manteve vivas as espe-
ranças de uma recuperação
no mercado imobiliário. O
Departamento do Comér-
cio informou na sexta-feira
que as vendas diminuíram
1,6%, para uma taxa anual
sazonalmente ajustada de
313 mil unidades. As ven-
das de janeiro foram revisa-
das para 318 mil unidades,
ante as 321 mil previamen-
te reportadas. 

As vendas de novembro e
dezembro tiveram pequena
revisão. Economistas con-
sultados pela Reuters pre-
viam que as vendas atingis-
sem 325 mil unidades em
fevereiro. Comparado com
fevereiro do ano passado,
no entanto, as vendas subi-
ram 11,4%. O preço médio
para uma nova casa subiu
8,3%, para US$ 233.700, o
maior nível desde junho.
Comparado a fevereiro do
ano passado, o preço médio
subiu 6,2%.

O relatório, que foi divul-
gado uma semana após da-
dos imobiliários mistos, se-
guiu um resultado parecido
do mercado de casas usa-
das. A revenda de casas caiu
em fevereiro, mas os preços
subiram em relação ao ano
anterior. O início de novas
construções recuou, embo-
ra as permissões para novas
construções de moradias
tenham se aproximado do
maior nível em três anos e
meio em fevereiro.

O mercado imobiliário
continua fraquejando devi-
do à oferta excessiva de ca-
sas usadas no mercado, es-
pecialmente por causa de
execuções hipotecárias,
muitas das quais são vendi-
das a preços muito abaixo
de seus valores de mercado.

O estoque de casas novas
no mercado ficou estável no
recorde de baixa de 150 mil
unidades registrado no mês
passado. No ritmo de vendas
de fevereiro, seriam necessá-
rios 5,8 meses para vender
todas as unidades disponí-
veis, acima dos 5,7 meses re-
gistrados em janeiro.

As vendas de novas casas
no mês passado subiram no
nordeste e no oeste dos Es-
tados Unidos, mas caíram
no sul e no meio-oeste. Ven-
das de novas casas respon-
dem por cerca de 7% do to-
tal no mercado imobiliário e
enfrenta forte competição
com o segmento de imóveis
usados, apesar dos baixos
níveis de estoque.

DESEMPREGO. As taxas de
desemprego caíram em ja-
neiro em quase todas as
regiões metropolitanas
dos Estados Unidos em re-
lação ao ano anterior, e a
maioria delas ficou abaixo
da taxa nacional, infor-
mou o Departamento do
Trabalho na sexta-feira. As
taxas de desemprego re-
cuaram em 345 das 372 re-
giões, e as que mais caí-
ram foram as de Decatur,
no estado do Alabama, e
Monroe, em Michigan.

Ao mesmo tempo, 201 re-
giões tiveram taxas de deso-
cupação abaixo da nacional,
de 8,8%, ainda sem ajuste
sazonal. Habitualmente o
Departamento do Trabalho
ajusta esses números a fato-
res sazonais, como contrata-
ções de férias ou clima. A ta-
xa de desemprego nacional
ajustada em fevereiro e ja-
neiro foi de 8,3%.

■ EUA

ITÁLIA: VAREJO TEM
MAIOR ALTA EM 2 ANOS

As vendas no varejo da Itália
subiram 0,7% em janeiro, na
comparação com dezembro,
puxadas por um aumento de
1,2% nas vendas de alimentos,
informou o instituto nacional
de estatísticas, o Istat. Os eco-
nomistas consultados pela Dow
Jones esperavam que as ven-
das ficassem estáveis em ja-
neiro. Em relação a janeiro do
ano passado, porém, houve
declínio de 0,8%. A alta men-
sal em janeiro foi a mais forte
em pelo menos dois anos e
pode sinalizar que existe uma
demanda reprimida no país. O
Istat revisou os dados dos me-
ses anteriores e apontou recuo
de 0,9% em dezembro, em vez
de 1,1% como calculado antes.

CURTA

Pimentel: por enquanto, só protocolo de entendimento

Brasil apoia criação
de banco para o Brics
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Preocupação na Grã-Bretanha
DA AGÊNCIA REUTERS

Os bancos britânicos pre-
cisam levantar capital novo
tão logo seja viável, uma vez
que a estabilidade do sistema
financeiro global continua
frágil, informou o novo órgão
de super visão de r isco do
Banco da Inglaterra (o banco
central do país). O Comitê de
Políticas Financeiras disse
que os bancos têm feito até
agora o quanto podiam para
aumentar o capital pela ma-
nutenção de baixos paga-
mentos, dividendos e recom-
pra de ações. Ainda assim, o
comitê continua preocupado
que o capital não esteja ainda
em níveis que possam garan-
tir resiliência diante dos ris-
cos futuros.

O comitê de 11 membros
chegou a  essa decisão em

sua reunião trimestral reali-
zada no últ imo dia  16 de
março, e disse que revisará
os progressos feitos pelos
bancos na próxima reunião,
que acontecerá em junho. O
comitê é um dos novos ór-
gão de fiscalização que sur-
giu ao redor do mundo para
localizar riscos que vão além
de apenas um banco,  co-
brindo uma lacuna destaca-
da pela crise financeira.

O comitê realizou sua pri-
meira reunião em junho do
ano passado, e no próximo
ano ganhará poderes legais
para tomar ações a fim de me-
lhorar a estabilidade no siste-
ma financeiro como um todo.

Outro levantamento, di-
vulgado na sexta-feira, cha-
ma a atenção para os proble-
mas que a economia britâni-
ca ainda enfrenta. Levanta-

mento da Nationwide revela
que a confiança do consumi-
dor caiu no mês passado ante
o maior nível em cinco meses
atingido em janeiro, na me-
dida em que os consumido-
res ficaram mais preocupa-
dos com seus empregos.

Os números se asseme-
lham aos dados de vendas no
varejo divulgados na quinta-
feira da semana passada, que
mostraram a maior queda
mensal em volumes de ven-
das em nove meses, e o au-
mento dos temores sobre a
saúde da lenta recuperação
econômica do Reino Unido.

O Nationwide disse que
seu índice de confiança do
consumidor baixou para 44
em fevereiro ante 47 em ja-
neiro, mais de 30 pontos
abaixo da média de longo
prazo, apesar de se manter

acima dos níveis recordes de
baixa vistos no último trimes-
tre de 2011. A queda foi am-
plamente baseada numa de-
terioração da avaliação dos
consumidores sobre a situa-
ção econômica atual, a futura
e sua disposição a gastar.

“Após mostrar  sinais  de
otimismo cauteloso no iní-
cio do ano, a confiança do
consumidor caiu novamen-
te em fevereiro”, disse o eco-
nomista do Nationwide Ro-
bert Gardner. “As condições
fracas do mercado de traba-
lho combinadas  com um
crescimento econômico
mais fraco do que o espera-
do continuam pesando so-
bre a confiança.”

A taxa de desemprego bri-
tânico manteve-se na máxi-
ma de 16 anos a 8,4% nos três
meses até janeiro.

■ ZONA DO EURO

DA AGÊNCIA REUTERS

A Alemanha continua se
opondo a um aumento do ta-
manho do novo fundo de res-
gate da zona do euro, mas es-
tá cada vez mais inclinada a
concordar em aumentar a
sua própria contribuição,
afirmou na sexta-feira Mi-
chael Meister, um líder parla-
mentar dos Democratas Cris-
tãos (CDU), partido da coali-
zão do governo.

Apesar das recentes in-
jeções de liquidez promovi-
das pelo Banco Central Eu-
ropeu (BCE), a zona do euro
continua sob pressão inter-
nacional para aumentar a ca-
pacidade combinada de em-
préstimo do fundo de resgate
permanente, o Mecanismo
Europeu de Estabilização Fi-
nanceira (ESM, na sigla em
inglês), e seu antecessor tem-
porário, o Fundo Europeu de
Estabilização Financeira
(EFSF, na sigla em inglês).

A coalizão de centro-direi-
ta da chanceler alemã, Ange-
la Merkel, que enfrenta cres-
cente resistência do público
sobre colocar mais dinheiro
em Estados altamente endi-

vidados como a Grécia, não
quer aumentar o teto do ESM
de 500 bilhões de euros.

Em um esforço para aliviar

as preocupações globais e
acalmar os mercados finan-
ceiros,  autoridades dizem
que o país está disposto a ele-

var temporariamente a sua
própria contribuição para
290 bilhões de euros ante o
previsto anteriormente de
211 bilhões de euros, permi-
tindo que os dois fundos se-
jam utilizados paralelamente.

“O teto para o ESM de 500
bilhões de euros deve perma-
necer, mas, dado que o capi-
tal do ESM será construído
lentamente, devemos asse-
gurar que não haverá menos
dinheiro disponível no futuro
para resgatar outros Estados
da zona euro”, disse Meister.

O ESM entra em operação
em julho e em seu primeiro
ano terá um limite máximo
de crédito de apenas 200 bi-
lhões de euros.  Segundo o
plano, os 240 bilhões de eu-
ros ainda disponíveis no
EFSF permanecerão disponí-
veis até que o ESM esteja to-
talmente financiado. A con-
tribuição da Alemanha será
feita na medida em que os at-
uais programas de financia-
mento do EFSF para a Grécia,
Portugal e Irlanda cheguem
ao fim. A Alemanha e seus
parceiros devem tomar uma
decisão até o final do mês so-
bre o aumento da  proteção.

DA AGÊNCIA DOW JONES

A Grécia provavelmente vai estender o prazo final para
permitir que investidores do setor privado que possuem cer-
ca de 9 bilhões de euros em bônus gregos regidos por legisla-
ção estrangeira participem de um acordo para troca de títu-
los em uma segunda parte do processo de reestruturação da
dívida do país, afirmaram duas autoridades.

O plano de reestruturação foi em boa parte concluído pe-
la Grécia no começo do mês, quando o país garantiu 96% de
participação dos investidores em uma troca de papéis do go-
verno com valor de face total de 206 bilhões de euros.Dos bô-
nus sob leis estrangeiras, 69% aderiram ao plano.

“É provável que seja determinado um novo prazo. O go-
verno grego tem capacidade para isso”, disse uma das fontes
com conhecimento do acordo. Uma segunda pessoa afir-
mou que o novo prazo pode ser estendido até 30 de março e
acrescentou que a taxa de participação não está tão alta e
que algumas companhias que detêm esses bônus farão uma
reunião até o fim desta semana.

Mais prazo para troca 

BÔNUS GREGOS

Alemanha pode reforçar fundo
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 mar. 2012, Seudinheiro, p. B8.




