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Internacional

Novo rumo Governo sinaliza controle da economia e mais gasto público

Estatização indica guinada
no ajuste interno argentino
César Felício
De Buenos Aires

A reestatização da YPF encerra
de modo definitivo o ensaio de
ajuste fiscal feito pela presidente
Cristina Kirchner após a sua ree-
leição no ano passado, apelidado
pela própria Cristina de “sintonia
f i n a”, ao discursar na União In-
dustrial Argentina em novembro.
Para analistas, a retomada da pe-
troleira sinaliza uma expansão de
gastos públicos internos.

“Foi uma mudança estrutural.
Estatizar a YPF não é o mesmo que
foi feito antes, com a Aerolineas
Argentinas e os Correios. É sim-
plesmente a maior empresa do
país. Mostrou o que Cristina quer
para o resto de seu mandato: o Es-
tado como o grande líder da eco-
nomia, com poder de veto sobre o
setor privado”, disse Marcelo Eli-
zondo, da consultoria DNI, espe-
cializada em comércio exterior.

Segundo levantamento publi-
cado no ano passado pelo jornal
“El Cronista”, a YPF era o maior fa-
turamento da Argentina, equiva-
lente a cerca de US$ 12 bilhões em
números de 2010. Jamais houve no
país expropriação desse porte.

No tempo da sintonia fina, a
solução prevista para reverter o
déficit energético no país passava
pela redução do gasto com subsí-
dios, primeiro passo para uma re-
visão de tarifas que induzisse o se-
tor privado a voltar a investir.

“Mas o governo percebeu que a
cotação da soja voltou ao patamar
inicial, a economia do Brasil não
vai desaquecer tanto quanto se
pensava e o euro sobreviverá de-
pois da reestruturação da dívida
grega. O panorama externo me-
lhorou, e eles se sentiram mais for-
tes do ponto de vista do caixa. Vão
tentar reverter o déficit energético
com protagonismo estatal”, disse
Ramiro Castiñera, economista da
consultoria Econométrica.

A estratégia de acabar com os
subsídios foi encerrada depois do
acidente de trem na estação de On-
ce, que matou 51 pessoas, em feve-
reiro. O episódio fez com que fosse
demitido o secretário nacional de
Transportes. Face à repercussão ne-
gativa da tragédia na imagem do
governo, Cristina suspendeu a reti-
rada do esquema que mantém ta-

rifas congeladas e injeta nas em-
presas concessionárias 4% do PIB.

“A situação fiscal se tornou me-
lhor do que se imaginava no início
do ano. A arrecadação subiu 29%
no primeiro bimestre, e as despe-
sas 25%. O governo pode postergar
a correção dos desajustes. E a crise
da Espanha acelerou a disposição
do governo de mudar a estratégia
na área externa, uma vez que a YPF
estava sendo demandada a reme-
ter mais lucros para a Espanha e
não investir mais na Argentina”,
comentou o economista Ricardo
Delgado, da consultoria Analytica,
que não concorda que a reestatiza-
ção da petroleira seja um divisor
de águas. “A preocupação do go-
verno é orientar a principal petro-
leira a reter recursos no país, com
menos remessas e mais produção,
só isso. É uma proteção de caixa.”

Para o curto e médio prazos, as
consequências do abandono do
ajuste devem ser um aumento da
inflação real e o isolamento inter-
nacional. “A Argentina já não era
um grande destino de investimen-
to direto estrangeiro e agora retro-

cederá ainda mais. E o governo re-
correrá a emissões monetárias pa-
ra suprir essa lacuna”, comentou
Castiñera. “Mesmo o setor privado
terá dificuldades para se financiar.
O investimento deverá ficar nas
mãos do Estado”, disse Elizondo.

Particularmente na área de pe-
tróleo e gás, mesmo os críticos da
expropriação admitem que o ce-
nário pode ser outro. “Já estão fa-
zendo fila para tomar o lugar da
Repsol e se tornar sócios do go-
v e r n o”, lamentou um advogado
do sistema financeiro. Ontem, o
governo divulgou a intenção da
empresa de energia francesa To-
tal de aumentar a produção dos
campos de gás que eram explora-
dos em sociedade com a YPF.

A intervenção na economia ar-
gentina não é um traço apenas dos
mandatos de Cristina e de seu an-
tecessor e marido, Néstor Kirchner,
falecido em 2010, mas se originou
no próprio governo de Juan Do-
mingo Perón, matriz política do
kirchnerismo. Nos últimos nove
anos, foram realizadas diversas re-
estatizações e foram estatizados os

Petrobras vem
desmontando sua
operação no país
Cláudia Schüffner
Do Rio

Desde 2009, a Petrobras vem
desconstruindo cuidadosamen-
te sua presença na Argentina.
Vendeu a área de fertilizantes pa-
ra a Bunge, demitiu 400 funcio-
nários e se desfez da refinaria San
Lorenzo, que dava prejuízo devi-
do à alta carga de impostos que
são cobradas de empresas de
grande porte. O grupo Oil M&S,
do empresário Cristóbal López,
comprou 363 postos de serviços.
A distribuição de combustíveis
era grande demais para o tama-
nho da produção de petróleo e
exigia gastos com importações.

A produção de óleo e gás é de-
clinante. Em 2005 e 2006 a brasi-
leira produziu cerca de 140 mil
barris de óleo equivalente (óleo e
gás) por dia e no ano passado a
produção estava em 98 mil bar-
ris. A retirada da concessão de
Veta Escondida, com potencial
para recursos não convencionais,
afeta a intenção da Petrobras se
desverticalizar, dando foco para
a exploração e produção.

A redução da presença tem ra-
zões financeiras, provocadas por
ingerências políticas no setor
que inviabilizaram novos investi-
mentos para descobrir novas re-
servas. E a produção que existia
vinha de campos maduros que
começaram a perder produtivi-
dade. Atualmente o valor de li-
vros da Petrobras na Argentina é
de US$ 2,3 bilhões e a dívida total
é de US$ 1,6 bilhão.

Um projeto de modernização
da refinaria de Bahía Blanca, a úni-
ca da estatal naquele país, não te-
ria sido aprovada pelo conselho de
administração no Brasil. Mas uma
fonte a par da situação disse que o
governo brasileiro não quer que a
Petrobras saia da Argentina.

Uma fonte ouvida pelo Va l o r
descreve a redução da Petrobras na
Argentina, acentuada em 2009,
como uma “construção da derro-
t a”. É uma referência ao desapon-
tamento que foi o país que junto
com os Estados Unidos era a maior
aposta da Petrobras na estratégia
de internacionalização desenhada
na década passada.

A estatal chegou à Argentina pe-
la distribuição, com a compra em
2000 da Eg3, após uma troca de

ativos com a Repsol. Mas foi em
2002, com a aquisição da Peres
Companc por US$ 1,1 bilhão, se-
guida pela petroleira Santa Fé, da
Devon (US$ 89 milhões), que sua
posição se tornou relevante. Na
época, o então presidente da Pe-
trobras, Francisco Gros (já faleci-
do), afirmou que a Argentina era a
“primeira parada” da Petrobras no
exterior, justificando a opção pelo
vizinho lembrando que a Argenti-
na era a segunda maior economia
da América do Sul e parceiro prefe-
rencial do Brasil no Mercosul. As
expectativas não se confirmaram.

É grande a expectativa sobre o
posicionamento da Petrobras na
reunião de hoje entre a presiden-
te da Petrobras, Graça Foster, o
ministro do Planejamento da Ar-
gentina e interventor da YPF, Julio
De Vido. De acordo com uma fon-
te próxima ao tema, em reunião
com um funcionário da Petrobras
na semana passada, antes da na-
cionalização da YPF, um funcio-
nário do governo argentino disse
que a brasileira teria papel impor-
tante “no que ia acontecer”, sem
dar esclarecimentos. Procurados,
executivos da Petrobras não co-
mentam sobre a Argentina.

De Vido vai encontrar uma
executiva firme e que vem se
mostrando muito direta quando
se expressa. Graça já disse que re-
cebeu com surpresa a notícia so-
bre o cancelamento da conces-
são Veta Escondida, na bacia de
Neuquén, e desmentiu a justifi-
cativa argentina de que a Petro-
bras não investiu naquele país.

A estatal aplicou US$ 10 mi-
lhões em exploração na Argenti-
na nos últimos três anos para
cumprir o programa explorató-
rio das áreas e furou um poço
que se mostrou “s e c o” nesse blo-
co. Na terça-feira, quando esteve
em um evento do Instituto Brasi-
leiro de Petróleo (IBP), a executi-
va informou que o plano era per-
furar mais seis poços.

Na ocasião, também disse não
ter sido informada sobre qual-
quer iniciativa do governo da Ar-
gentina de reverter a decisão to-
mada por autoridades da provín-
cia de Neuquén e que não tinha
conhecimento de qualquer pla-
no da Argentina de solicitar asso-
ciação com a Petrobras para no-
vos investimentos.

AP

Cartaz em Buenos Aires celebra a reestatização da YPF: “Nem privada, nem estrangeira, 100% argentina e 100% pública

Rio+20 não terá metas gerais de sustentabilidade
Sergio Leo
De Brasília

Os negociadores da Rio+20 ten-
tam, na próxima semana, em Nova
York, aparar divergências e elabo-
rar um texto que garanta a aprova-
ção, em junho, de uma lista de ta-
refas para os governos, os “Objeti -
vos de Desenvolvimento Sustentá-
vel”. O texto original, de 19 pági-
nas, tornou-se um volume de 200
páginas após intervenções de ne-
gociadores. Países pobres temem
que a conferência crie, para eles,
dificuldades em comércio, investi-
mentos e ajuda financeira.

“Há países que temem a imposi-
ção de padrões tecnológicos, que
temem a criação de condicionali-
dades para a ajuda internacional e

de barreiras ao comércio”, admite
o secretário executivo da Comissão
Nacional para a Rio+20, Luiz Al-
berto Figueiredo Machado.

Para evitar o uso indevido do es-
forço internacional pelo desenvol-
vimento sustentável, os negocia-
dores têm aceitado a ideia de que
não haverá uma única fórmula de
chegar aos objetivos a serem deci-
didos na conferência. “Queremos
mostrar que não podem ser cria-
das condicionalidades e que cada
país encontrará sua via no cami-
nho da sustentabilidade”, disse.

A Rio+20 motivou um docu-
mento assinado pro ex-ministros
de Meio Ambiente como Marina
Silva e José Goldemberg, acadêmi-
cos, personalidades e intelectuais,
levantando o temor de que, por

“falta de foco”, o evento seja esva-
ziado e sem resultados práticos.

O fato de os documentos ne-
gociados serem sigilosos, nessa
etapa da negociação, é apresen-
tado no governo como razão pa-
ra críticas, que não levam em
conta o que os negociadores con-
sideram avanços na discussão.

O governo, segundo Figueiredo,
criou mesas de discussão durante
a Rio+20, que levantarão propos-
tas a serem submetidas aos gover-
nantes. “O foco da conferência é o
futuro que queremos, na área eco-
nômica, social e ambiental”, disse
Figueiredo, que destaca que a defe-
sa do ambiente é parte considerá-
vel do documento em elaboração.

Como os Objetivos do Milênio
contra a pobreza, lançados no iní-

fundos de previdência privados,
chamados de AFJP, que passaram a
ser geridos pela autarquia estatal
Anses e hoje representam um cai-
xa de 200 bilhões de pesos.

No começo do 2010, Cristina
decidiu que o governo indicaria
diretores em todas as empresas em
que houvesse participação acioná-
ria derivada de compras feitas por
esses fundos, o que fez com que o
governo entrasse na direção das
maiores companhias do país.

A deterioração do cenário exter-
no fez com que Cristina adotasse
medidas de restrição cambial. Os
primeiros atingidos foram as pes-
soas físicas, em novembro. O con-
trole das compras de dólar deteve
um processo de entesouramento
privado da moeda americana que
chegou a US$ 23 bilhões no ano
passado. Em fevereiro, foi a vez do
controle sobre as importações, por
meio da criação de um mecanismo
que, na prática, leva todas as em-
presas a ter que pedir permissão
para realizar compras externas.

Mais sobre Argentina à pág. B11

Brasil quer dividir recursos do Fundo Amazônia
Fernando Exman
B ra s í l i a

O governo Dilma Rousseff pre-
tende anunciar durante a Rio+20
que os recursos do Fundo Amazô-
nia passarão a ser compartilhados
com os demais países que inte-
gram a Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica (OTCA) —
Bolívia, Colômbia, Equador, Guia-
na, Peru, Suriname e Venezuela,
além do Brasil. O objetivo é de-
monstrar à comunidade interna-
cional os esforços do Brasil para a
proteção e o desenvolvimento sus-
tentável da floresta amazônica.

O Fundo Amazônia já recebeu a
doação de US$ 102,6 milhões da
Noruega, Alemanha e Petrobras.

Gerido pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social
(BNDES), ele foi criado em 2008
para captar doações para investi-
mentos não-reembolsáveis em
ações de prevenção, monitora-
mento e combate ao desmatamen-
to e de promoção da conservação e
do uso sustentável das florestas. O
decreto que regulamentou o fun-
do prevê a destinação de até 20%
de seus recursos para projetos de
desenvolvimento de sistemas de
monitoramento e controle do des-
matamento em outros biomas
brasileiros e em outros países tro-
picais. Mas, na avaliação do gover-
no, o BNDES precisa ainda desen-
volver o “enquadramento jurídi-
c o” necessário para que os demais

países possam acessar, via OTCA,
os recursos do fundo.

A expetativa do Itamaraty é que
essa adequação burocrática ocorra
antes do início da conferência so-
bre o desenvolvimento sustentável
Rio+20, marcado para 20 a 22 de
junho, no Rio. “A decisão já está to-
mada pelo governo, mas está sen-
do trabalhada uma formatação ju-
rídica para tornar isso uma reali-
d a d e”, disse a senadora Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM), que inte-
gra a comissão criada para acom-
panhar a Rio+20.

O Fundo Amazônia já recebeu
US$ 94,4 milhões em doações do
governo da Noruega, US$ 3,9 mi-
lhões do governo alemão e US$ 4,3
milhões da Petrobras. Sua missão é

apoiar projetos nas áreas de gestão
de florestas públicas e áreas prote-
gidas, controle, monitoramento e
fiscalização ambiental, manejo
florestal sustentável, uso sustentá-
vel da floresta, zoneamento ecoló-
gico e econômico, ordenamento
territorial, entre outros.

Até o dia 4 de abril, haviam si-
do contratados 20 projetos que
demandavam um total de R$
258,8 milhões e aprovados outros
sete no valor total de R$ 11,5 mi-
lhões. Até agora, os desembolsos
do fundo somaram R$ 78,1 mi-
lhões. Procurada na tarde de on-
tem, a assessoria de imprensa do
BNDES informou que não havia
tempo hábil para algum executi-
vo do banco comentar o assunto.

cio da década passada, os objetivos
de desenvolvimento sustentável
terão metas para os governos; mas
sem compromissos individualiza-
dos e sem metas gerais, para o pla-
neta. Na área de energia, por exem-
plo, os governantes devem fixar
um prazo para ampliar o uso de
energia renovável, e estabelecer
maneiras de alcançar o objetivo.

A lógica que orienta os negocia-
dores é a ideia de que está esgota-
do o atual modelo de desenvolvi-
mento, baseado no consumo sem
limites de bens e recursos naturais.
Apesar do grande ceticismo em re-
lação a uma saída negociada para
esses problemas a partir das dis-
cussões da Rio+20, o governo bra-
sileiro, anfitrião da conferência,
tem mantido o tom otimista.

Dados põem em dúvida
recuperação nos EUA
De São Paulo

O número de americanos em
busca de auxílio-desemprego fi-
cou acima do previsto na semana
encerrada em 14 de abril, levan-
tando dúvidas sobre a recuperação
econômica do país.

Os pedidos chegaram a 366 mil
no período, 2.000 a menos que na
semana anterior — onde justa-
mente está o problema. O Departa-
mento de Trabalho revisou o nú-
mero de solicitações do benefício
na semana de 7 de abril para 368
mil, 8.000 a mais do que o calcula-
do anteriormente. As empresas
americanas criaram 120 mil vagas
em março, após uma média de 246
mil nos três meses anteriores.

Analistas atribuem parte da fra-

queza dos dados a um refluxo no
mercado e trabalho, após um in-
verno excepcionalmente quente
nos EUA, que teria contribuindo
para uma melhora nos números.
Mesmo assim, poucos têm dúvida
de que a economia está perdendo
vigor, deixando as portas abertas
para mais estímulo monetário do
Fed (banco central americano).

“O clima parece ter sido um fa-
tor mais importante para gerar
mais contratações do que o espe-
rado e girar a economia [no in-
verno americano]. Agora esta-
mos vendo uma correção”, disse
Robert Dye, economista-chefe do
banco Comerica. “Há ainda
aqueles ajustes sazonais incon-
venientes e uma verdadeira desa-
celeração da atividade.”

Curtas

Confiança na Europa
Os consumidores dos 17 países

da zona do euro estão menos con-
fiantes sobre sua perspectiva eco-
nômica. Segundo a Comissão Eu-
ropeia, o índice de confiança do
consumidor caiu para -19,8 em
abril, de -19,1 em março. A queda
ocorre após dois meses consecuti-
vos de melhora. A queda é decor-
rente dos receios de que a região
teria entrado novamente em re-
cessão no primeiro trimestre deste
ano. Economistas consultados
previam alta para -19,0.

Fuga da Espanha
Em tempos de crise, o número

de estrangeiros residentes na Es-
panha caiu 0,7% entre janeiro de
2011 e janeiro de 2012, segundo o
Instituto Nacional de Estatística. É
a primeira queda desde o início da
série histórica, em 1998. Ao todo,
há 40,4 mil estrangeiros a menos
em solo espanhol. Entre os brasi-
leiros, a variação ficou negativa
em 8.553 pessoas. Em janeiro pas-
sado havia 99.043 brasileiros no
país europeu, enquanto no mes-
mo mês de 2011 havia 107.596.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




