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Internacional

Crise Banco alerta empresas canadenses a buscar mercados emergentes

Canadá precisa reduzir sua
dependência dos EUA, diz BC
Assis Moreira
De Genebra

Mesmo quando a economia dos
EUA recuperar as perdas sofridas
na grande recessão de 2008, o PIB
americano estará inferior em mais
de US$ 1 trilhão em 2015 em rela-
ção ao que se previa antes da crise,
diz o Banco Central do Canadá.

Estimando que a economia dos
EUA “não é mais o que era”, o presi-
dente do BC canadense, Mark Car-
ney, sugeriu esta semana às empre-
sas do país que acelerem a busca
de negócios nos países emergen-
tes, pois mudou o quadro para “ex -
portar num mundo do pós-crise”.

O Canadá tem enorme depen-
dência do mercado dos EUA, des-
tino de mais de 70% de suas ex-
portações. Só que desde 2000 o
crescimento anual de suas vendas
externas ficou 5% inferior ao das
exportações mundiais em média.
Sua fatia nas exportações globais
declinou de 4,5% para 2,5%.

Para Carney, esse péssimo resul-
tado ocorre porque os produtos
canadenses são destinadas sobre-
tudo às economias desenvolvidas,
em especial os EUA, onde o cresci-
mento é lento, mais que para os

emergentes, que estão em expan-
são rápida. Essa concentração re-
duziu a taxa de crescimento anual
das exportações em 3,3 pontos
percentuais entre 2000-2007.

A dependência canadense fica
mais problemática se os EUA con-
tinuarem tendo resultados fracos
em relação ao que foi observado
no passado e ao resto do mundo. O
BC avalia que a taxa de crescimen-
to da produção potencial nos EUA,
o chamado “limite de velocidade”
da economia americana, já caia em
2007, antes da crise, por causa do
envelhecimento da população e da
expansão lenta da produtividade.

Nesse período, os mercados
emergentes tiveram ganhos consi-
deráveis de produtividade, que au-
mentaram seus “limites de veloci-
d a d e”, de forma que o fosso conti-
nua a aumentar entre a economia
dos EUA e a do resto do mundo.

Para Carney, a grande recessão
de 2008 piorou a situação. A histó-
ria mostra que um país não recu-
pera nunca o que perdeu em pro-
dução no período de grave crise fi-
nanceira. Além disso, a taxa de
crescimento da produção poten-
cial tende a ser menos rápida por
um tempo após uma crise, por

causa da baixa de investimentos
de capital e da alta do desemprego
estrutural. Nesse cenário, o PIB dos
EUA perde US$ 1 trilhão em 2015
em relação ao que se previa antes
da crise (veja gráfico). O Escritório
de Orçamento do Congresso ame-
ricano (CBO) prevê um PIB real de
US$ 14,9 trilhões para 2015.

Os EUA continuam a ser a maior
economia do mundo, mas é inevi-
tável a evidência de que a alta de
negócios passa pelos emergentes.
Desde a recessão de 2008, os emer-
gentes responderam por dois ter-
ços do crescimento mundial e me-

Fonte: Bureau of Economic Analysis e Bank of Canada

Economia dos EUA não recupera trajetória
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Cresce crítica à austeridade na UE
Brian Blackstone
The Wall Street Journal

A Europa está implementando
o aperto de cinto fiscal em meio a
crescentes críticas de economistas
e de dirigentes políticos de que es-
sa estratégia está comprometendo
a frágil economia da região.

A discussão ingressa numa fase
decisiva, num momento em que a
Europa oscila à beira de uma nova
recessão. A contração do setor in-
dustrial em março se estendeu
desde a periferia mediterrânea até
potências como Alemanha e Ho-
landa, segundo pesquisas do setor.
O desemprego subiu para 10,8%
na zona do euro em fevereiro, nível
recorde na era do euro, disse esta
semana o departamento de esta-
tística da União Europeia (UE).

O ministro da Fazenda da Espa-
nha, Luis de Guindos, reclamou es-
ta semana que seu país está “entre
a cruz e a espada”, pois os merca-
dos financeiros esperam que ele
reduza o déficit público, ao mes-
mo tempo em que o efeito da aus-
teridade sobre a economia pode
minar a confiança do investidor.

O primeiro-ministro da Itália,
Mario Monti, e a diretora-gerente
do Fundo Monetário Internacio-
nal, Christine Lagarde, defende-
ram a adoção de políticas mais fa-
voráveis ao crescimento nas eco-
nomias mais saudáveis da Europa,
a fim de neutralizar os efeitos da
profunda retração fiscal observa-
dos na periferia da zona do euro.

Em meio ao temor de deteriora-
ção das perspectivas econômicas
da Itália, o ministro da Indústria,
Corrado Passera, disse ontem que
seu governo não vai reduzir ainda
mais os gastos, e acrescentou:
“Com austeridade não se cresce.”

Até agora, essas vozes não estão

comovendo os players mais fortes
da zona do euro: o Banco Central
Europeu (BCE) e a Alemanha. Eles
continuam a insistir que a austeri-
dade para todos, associada a refor-
mas estruturais de longo prazo das
economias, é a único modo de pôr
fim à crise da dívida na região.

O BCE, que deverá, segundo se
prevê, manter inalteradas suas ta-
xas de juros na reunião mensal de
hoje, apesar do enfraquecimento
da economia, argumenta há muito
que a austeridade pode aumentar
o crescimento ao tranquilizar as
empresas e consumidores sobre a
saúde financeira dos governos.

“A consolidação poderá inspirar
confiança e fazer, efetivamente, a
economia crescer”, disse o diretor
do Bundesbank (o BC alemão),
Jens Weidmann, membro do con-
selho diretor do BCE, na semana
passada. Ele afirmou que o temor
dos críticos com os efeitos da aus-
teridade são “exageradas”, acres-
centando: “De qualquer maneira,
não há muitas alternativas... A úni-
ca abordagem promissora é cortar
para sair do endividamento”.

Até mesmo os críticos da auste-
ridade reconhecem que alguns
países endividados, diante dos
custos altos e voláteis da tomada
de empréstimos nos mercados fi-
nanceiros, não têm alternativa. Es-
panha e Itália poderão, diante dis-
so, ter de se curvar à pressão dos
mercados e reduzir seus déficits,
mesmo arcando com um pesado
custo econômico, para demons-
trar que levam a sério a disciplina
fiscal, dizem economistas.

Mas outros países, como Holan-
da e França, também estão sendo
pressionados pelas autoridades da
UE a diminuir depressa seus défi-
cits, apesar dos baixos custos da to-
mada de empréstimos. Muitos

economistas dizem que eles cor-
rem o risco de imitar desnecessa-
riamente a austeridade restritiva
ao crescimento imposta a países
como Grécia e Portugal, que per-
deram o acesso aos mercados.

O FMI e outros argumentam há
muito que a austeridade compro-
mete o crescimento, pelo menos
no curto prazo. Agora, um crescen-
te número de economistas diz que,
para muitos países, a austeridade
não é um modo eficaz de equili-
brar o orçamento no longo prazo.

Brad DeLong, professor de eco-
nomia da Universidade da Califór-
nia, em Berkeley, pesquisou, junto
com Lawrence Summers, ex-secre-
tário do Tesouro dos Estados Uni-
dos, os efeitos da política fiscal.

Seus resultados: numa econo-
mia deprimida que pratica baixas
taxas de juros, o aperto fiscal que
prolonga uma recessão solapa a
arrecadação fiscal, neutralizando
os benefícios de ordem fiscal pro-
movidos pelos cortes iniciais. “Essa
foi nossa descoberta assombrosa
quando começamos a fazer as con-
tas seriamente” disse DeLong.

Em países com crédito a baixo
custo, como EUA, Alemanha, Fran-
ça e Holanda, o nível de atividade
da economia perdido em decor-
rência das medidas de austeridade
torna a dívida pública mais difícil,
e não mais fácil, de suportar.

Autoridades do governo holan-
dês estão estudando a possibilida-
de de apertar o orçamento, apesar
das sombrias perspectivas econô-
micas e do nível relativamente bai-
xo da dívida pública. O rendimen-
to dos bônus holandeses de 10
anos é de 2,3%, quase o mesmo que
o dos títulos dos EUA. Por seu lado,
a França está defendendo aumen-
to dos impostos e redução dos gas-
tos apesar de tomar recursos por

dez anos por cerca de 2,8%.
A austeridade é “um grande

erro nesses países com custo tão
baixo de tomada de emprésti-
mo. É hora de investir”, afirmou
Paul de Grauwe, professor de
economia da Universidade Cató-
lica de Leuven, na Bélgica.

O Reino Unido, membro da UE
que não aderiu ao euro, também
vem promovendo um ajuste fiscal
desde que embarcou, em 2010,
num plano plurianual destinado a
reduzir em dezenas de bilhões de
libras esterlinas os gastos com
bem-estar social e outros. Alguns
analistas dizem que as medidas
fortaleceram a confiança do mer-
cado financeiro e mantiveram bai-
xos os custos de financiamento.

No entanto, o Reino Unido ado-
tou um ritmo mais lento de mu-
danças que outros países europeus
às voltas com grandes déficits pú-
blicos. O déficit britânico, embora
tenha caído em relação a dois anos
atrás, ainda está em torno de 8% do
Produto Interno bruto (PIB).

O Reino Unido dispõe ainda de
instrumentos de política econô-
mica destinados a impulsionar o
crescimento que faltam aos países
da zona do euro. A desvalorização
da libra tornou suas exportações
mais competitivas. O Banco da In-
glaterra, o BC do país, compensou
os efeitos da austeridade fiscal
com a compra de grandes volumes
de bônus governamentais, para
manter as taxas de juros baixas.

“Mesmo com tudo isso, não es-
tamos conseguindo gerar cresci-
m e n t o”, disse o economista Ri-
chard Barwell, do RBS de Londres.
“Nosso caso deve representar uma
advertência para a Europa.”

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

tade da expansão das importações.
A população urbana da China e da
Índia cresce o equivalente da po-
pulação inteira do Canadá (34 mi-
lhões) a cada 18 meses. Já a classe
média global aumenta em 70 mi-
lhões de pessoas por ano, elevando
a demanda por todo tipo de bem.

Assim, para Carney, os desafios
e as oportunidades atuais — fraca
recuperação dos EUA, maior
crescimento nos emergentes, co-
tação historicamente elevada das
commodities e vigor persistente
do dólar canadense — tendem a
continuar por um bom tempo.

Província da Argentina
cassa uma concessão de
exploração da Petrobras
César Felício
De Buenos Aires

O governo da província de Neu-
quén, na Argentina, cassou na noi-
te de ontem a concessão da Petro -
bras para explorar petróleo na
área de Veta Escondida. A conces-
são era da subsidiária da empresa
brasileira, a Petrobras Energia, e fi-
cou inativa ao longo de 2011.

A informação foi confirmada
pela Telam, a agência oficial de
notícias argentina. No mesmo
ato, o governo provincial tam-
bém cassou a concessões de Co-
vunco Norte, em poder da petro-
leira Argenta, e de Fortín de Pie-
dra, da petroleira Te c p e t r o l .

Na Argentina, o poder conces-
sório é local, e diversas províncias
tem retirado concessões nas últi-
mas semanas, com o incentivo do
governo da presidente Cristina
Kirchner. O alvo preferencial tem
sido a YPF, de capital espanhol e
maior produtora no país.

No mês passado, quando co-
meçaram as pressões para que as
petroleiras aumentassem a pro-
dução no país, o ministro brasilei-
ro das Minas e Energia, Edson Lo-
bão, conversou sobre os investi-
mentos da Petrobras com Cristina
Kirchner, e havia ficado acertado
um encontro entre a presidente

da estatal brasileira, Graça Forster,
e o ministro do Planejamento da
Argentina, Julio de Vido.

De acordo com um levanta-
mento publicado pelo jornal “Pá -
gina 12” (que apoia o governo)
em março, 19 das 42 áreas conce-
didas à Petrobras na Argentina
estariam sem produção. Mas a
empresa brasileira está em com-
panhia de diversas outras no se-
tor. A YPF contaria com 10 áreas
improdutivas entre as 60 que ex-
plora, e outras 10 com produção
abaixo de 20 metros cúbicos de
petróleo. A Tecpetrol teria 11 de
suas 18 áreas inativas. A Apache
Energia não exploraria 9 de suas
19 áreas, e a Pluspetrol não teria
atividade em 7 de suas 17 áreas.

O preço controlado dos com-
bustíveis na Argentina reduz o
ganho das empresas e desesti-
mula o aumento da produção.

Segundo dados da secretaria
de Energia da Argentina, a Petro-
bras Energia em 2011 produziu
2,256 milhões de metros cúbicos
de petróleo, cerca de 6% do total
argentino. Em Neuquén a Petro-
bras produziu 817,9 mil metros
cúbicos, ou 36% de sua extração.

Procurada pelo Va l o r , a filial
argentina da petroleira brasilei-
ra informou que não se pronun-
ciaria ontem sobre o assunto.

Dívida da Espanha deve
chegar a 79,8% do PIB
Dow Jones Newswires

O governo da Espanha acredita
que a dívida do país deve aumen-
tar em mais de 10 pontos percen-
tuais neste ano, para cerca de 80%
do Produto Interno Bruto (PIB),
com os custos com juros da dívida
atingindo os níveis mais altos des-
de o lançamento do euro.

Em uma apresentação do pla-
no de orçamentário para 2012, o
ministro do Orçamento, Cristo-
bal Montoro, disse que a Espa-
nha planeja uma emissão bruta
de € 186,1 bilhões neste ano, o
que elevará a relação dívida/PIB
para 79,8%, ante os 68,5% repor-
tados no ano passado. “A Espa-
nha está em uma situação críti-
c a”, afirmou Montoro.

O país deve pagar 28,8 bilhões
de euros em juros neste ano, cer-
ca de 7 bilhões de euros acima do

registrado no ano passado. O va-
lor representa 2,7% do PIB, pata-
mar mais alto desde, pelo menos,
o ano 2000. No entanto, ainda fi-
ca abaixo dos 4,5% registrados
em meados da década de 1990.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data  *Projeção 
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PPI europeu
O Índice de Preços ao Produtor

(PPI) da zona do euro subiu 0,6%
em fevereiro contra janeiro e 3,6%
em 12 meses, menor nível desde
junho de 2010. O Banco Central
Europeu (BCE) tem como meta
uma inflação anual ao consumi-
dor abaixo de 2%. Os números di-
vulgados pela Eurostat mostram
que, excluindo os preços de ener-
gia, o PPI subiu 1,7% em 12 meses.

Equador fora da cúpula
O presidente do Equador, Ra-

fael Correa, anunciou ontem que
não irá à Cúpula das Américas, nos
dias 14 e 15, na Colômbia, por cau-

sa do veto à participação de Cuba.
Ele insinuou uma pressão ameri-
cana, mas a Casa Branca disse que
regras do evento preveem a parti-
cipação apenas de democracias.
Barack Obama estará presente.

Petróleo mexicano
Uma pesquisa da empresa Ga-

binete de Comunicación mostrou
que 47% dos mexicanos gostariam
de ver as ações da estatal petrolífe-
ra Pemex listadas na bolsa de valo-
res. A ineficiência da estatal, com-
parada a outras como a Petrobras,
vem alimentando o clamor pela
privatização de parte da empresa e
a abertura de seu capital.

.

Tabelamento reduz pouco
a inflação na Venezuela
Agências internacionais

A inflação mensal na Venezue-
la recuou pelo quarto mês conse-
cutivo em março, chegando a
0,9%, contra 1,1% em fevereiro.
Essa foi a menor inflação desde
que o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) foi insti-
tuído no país, em 2008.

Esse é o efeito do controle de
preço de cerca de 600 produtos
que o governo de Hugo Chávez
tem feito, segundo Alejandro Ar-
reaza, economista do Barclays Ca-
pital, em Nova York. Na taxa anua-

lizada, o índice desacelerou para
24,6%, contra 25,6% de fevereiro de
2011 a fevereiro de 2012.

Apesar da desaceleração, a infla-
ção venezuelana segue sendo mais
de três vezes maior do que a regis-
trada em vizinhos sul-americanos,
como o Uruguai (7,48%), o Brasil
(5,6%), o Peru (4,23%) e o Paraguai
(3,3%). O país vem apresentando a
maior inflação da região nos últi-
mos seis anos, apesar de adotar di-
ferentes tipos de controle de pre-
ços desde 2003. Governo e o Banco
Central têm como meta uma infla-
ção de 20% a 22% para este ano.

Obama ataca rivais por
“darwinismo social”
Agências internacionais

O presidente dos EUA, Barack
Obama, acusou ontem seus rivais
republicanos de promover o
“darwinismo social”, ao criticar
uma proposta orçamentária apre-
sentada em março por Paul Ryan,
presidente da comissão de Orça-
mento da Câmara dos Deputados.

A proposta prevê cortes de US$
5,3 trilhões em gastos além do
previsto por Obama para a próxi-
ma década, às custas majoritaria-
mente de programas sociais. Ela
promove ainda um corte de im-
postos de US$ 2 trilhões.

Mitt Romney, favorito na dis-

puta republicana para indicar
seu candidato à Casa Branca nas
eleições de novembro, classifi-
cou o plano de “m a r av i l h o s o”.

Em evento com jornalistas, o
presidente democrata criticou o
elogio de Romney e a proposta or-
çamentária republicana. “Essas
não são palavras que você ouve fre-
quentemente em relação ao Orça-
m e n t o”, disse o presidente, duran-
te um almoço promovido pela
agência de notícias “Associated
Press”. “Disfarçada de um plano de
corte de déficit, [a proposta] é uma
tentativa de impor um visão radi-
cal ao nosso país. Ela não passa de
darwinismo social velado.”

Novas vitórias de Romney
pressionam adversários
Agências internacionais

Pesquisas de boca de urna
apontaram para a vitória do pré-
candidato republicano Mitt
Romney nas prévias da capital
Washington, em Maryland e
Wisconsin, colocando mais pres-
são sobre seus rivais para que re-
nunciem à corrida à Casa Branca.

De acordo com pesquisa da re-
de CNN, Romney teria 43% dos
votos em Wisconsin, contra 35%
de Rick Santorum, seu rival mais
próximo naquele Estado.

Em Maryland, Romney apare-
cia com 53% dos votos, contra
27% de Santorum, segundo a As-

sociated Press. Newt Gingrich
aparecia com 10% e Ron Paul,
com 8%. Diferentes redes de TV
apontavam também sua vitória
na capital americana.

O desempenho de Romney o
distancia ainda mais de seus ri-
vais para a indicação do Partido
Republicano para eleição presi-
dencial de novembro.

Até ontem, Romney havia con-
quistado 572 delegados, exata-
mente a metade do número ne-
cessário para conseguir a indica-
ção do partido. Seu rival mais
próximo na corrida republicana,
Rick Santorum, aparecia com
273 delegados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




