
Jornal Valor --- Página 4 da edição "07/05/2012 1a CAD A" ---- Impressa por pbarros às 06/05/2012@20:48:28

A4 | Valor | Segunda-feira, 7 de maio de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 7/5/2012 (20:48) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

B ra s i l

Fonte: Economist Intelligence Unit (EIU) e Tendências Consultoria

Tendência declinante
A evolução do índice de preços ao consumidor em 12 meses em vários países — em %
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C o n j u n t u ra Maior preocupação dos BCs agora, dizem analistas, é equilibrar a pressão dos preços com o crescimento

Inflação em queda é tendência global
Sergio Lamucci
De São Paulo

A inflação brasileira acumulada
em 12 meses está em queda desde
o quarto trimestre do ano passado,
um fenômeno que se observou
também em muitos países emer-
gentes e desenvolvidos, mostran-
do uma tendência global de alívio
da pressão sobre os preços. O nível
mais baixo das cotações de com-
modities tem peso importante pa-
ra explicar o movimento, também
influenciado pela perda de fôlego
da atividade econômica em diver-
sos países, resultado de altas de ju-
ros promovidas especialmente na
primeira metade de 2011.

No Brasil, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) em 12
meses caiu de 7,31% em setembro
de 2011 para 5,24% em março des-
te ano, na China, a inflação em
março ficou em 3,6%, depois de ter
atingido 6,5% em meados do ano
passado. Nos Estados Unidos, caiu
de quase 4% em agosto e setembro
para 2,7% em março, com o núcleo,
que exclui energia e alimentos, em
2,3%. Segundo analistas, a maior
parte da queda da inflação global
nessa base de comparação já ocor-
reu — agora, a tendência é de
maior equilíbrio entre a inflação e
ritmo de crescimento como foco
de preocupação dos BCs.

Os preços dos produtos primá-
rios subiram com força nos últi-
mos meses de 2010 e nos primei-
ros de 2011, jogando a inflação
para cima em muitos países, lem-
bra o analista-sênior para a Amé-
rica Latina da Economist Intelli-
gence Unit (EIU), Robert Wood.

Naquele momento, a atividade
econômica global estava mais
forte e, como diz o economista
Raphael Martello, da Te n d ê n c i a s
Consultoria, a chamada Primave-
ra Árabe colaborou para pressio-
nar os preços do petróleo.

Essa trajetória “contaminou” os
índices de preços em 12 meses até
o terceiro trimestre do ano passa-
do em grande parte dos países,
com alta de alimentos e de com-
bustíveis. A partir do fim de 2011,
contudo, o período de inflação
mais salgada — grosso modo, de
outubro de 2010 a abril do ano
passado — começou a “deixar ” as
taxas acumuladas em 12 meses,
afirma Wood. Do segundo trimes-
tre de 2011 em diante, os preços de

commodities ficaram mais com-
portados, o que, de acordo com
Wood, “explica em grande parte a
t e n d ê n c i a” de perda de fôlego dos
preços em muitos países nessa ba-
se de comparação.

“No entanto, também houve um
aperto monetário em alguns mer-
cados emergentes em 2011”, refor-
ça o economista da EIU. Isso contri-
buiu para controlar a inflação, ao
ajudar a esfriar a atividade econô-
mica. O Banco Central brasileiro,
por exemplo, elevou os juros bási-
cos entre janeiro e julho do ano
passado, de 10,75% para 12,5% ao
ano, além de ter adotado medidas
para restringir o crédito. O BC chi-
nês aumentou as taxas do fim de
2010 a meados de 2011, enquanto

a autoridade monetária da Índia
promoveu 12 altas dos juros. Até
mesmo o Banco Central Europeu
(BCE) elevou as taxas por duas ve-
zes no ano passado, porque a infla-
ção em 12 meses superava a meta,
de até 2%, uma atitude fortemente
criticada por vários analistas, já
que a zona do euro já passava por
uma complicadíssima crise da dí-
vida e a atividade se mostrava anê-
mica em muitos países do bloco.

A partir do fim do terceiro tri-
mestre do ano passado, a preocu-
pação começou a mudar da infla-
ção para o ritmo de crescimento.
A crise europeia se agravou e a
atividade econômica de muitos
países, entre eles a China, come-
çou a desacelerar. Foi nesse cená-

rio que o BC brasileiro inverteu a
mão da política monetária, pas-
sando a cortar a taxa Selic em
agosto de 2011 — desde então,
caiu de 12,5% para 9% ao ano.

No Brasil, a queda da inflação
não foi maior por causa dos pre-
ços de serviços, que rodam na ca-
sa de 8% em 12 meses, em boa
parte refletindo um mercado de
trabalho ainda aquecido. Em
compensação, a Pe t r o b r a s não
reajustou a gasolina com base na
oscilação dos preços internacio-
nais do petróleo, contendo esse
foco de pressão inflacionária. Em
países como os EUA, lembra o
economista da EIU, o nível eleva-
do das cotações do petróleo no
começo do ano impediu um re-

cuo mais acentuado da inflação
ao consumidor em 12 meses.

Hoje, o maior risco inflacioná-
rio para a economia global é o
petróleo, avalia Martello. A ten-
são no Oriente Médio, com o te-
mor de que Israel ataque o Irã,
mantém elevados os preços do
produto, mesmo num quadro de
mais equilíbrio entre a oferta e a
procura. Um conflito, diz ele, po-
deria fazer os preços dispararem.
Além do risco do petróleo, Wood
considera que a abundância de
liquidez internacional também
pode provocar bolhas especula-
tivas nos preços de ativos, citan-
do como outra possível fonte de
pressão inflacionária uma even-
tual recuperação mais forte da
economia americana, o que hoje
lhe parece improvável.

Para os próximos meses, Mar-
tello acredita que haverá mais
equilíbrio entre as preocupações
dos bancos centrais com inflação
e crescimento, com os índices de
preços mais tranquilos do que
em 2011. A tendência seria de
mais estabilidade dos juros do
que de movimentos para cima ou
para baixo, diz ele, destacando,
porém, as diferenças entre as
ações dos bancos centrais.

O BC da Colômbia, por exem-
plo, elevou os juros duas vezes
neste ano, por causa da demanda
doméstica forte, decidindo pela
manutenção da taxa em 5,25% ao
ano na reunião de segunda-feira.
Já o BC brasileiro indicou que po-
de continuar a reduzir a Selic, en-
quanto o da Índia começou a
afrouxar a política monetária na
semana passada.

Portugal acena ao Brasil com
privatizações e reformas
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

O ministro de Negócios Estran-
geiros de Portugal, Paulo Portas,
quer mudar a imagem de recessão
econômica em seu país e conven-
cer os empresários brasileiros que,
apesar da queda prevista de 3,3%
para o Produto Interno Bruto (PIB)
do país este ano, o momento é
ideal para se instalar por lá. Em
busca de investimentos e da aber-
tura de mercados para empresas
portuguesas no Brasil, sobretudo
na área de infraestrutura, Portas
esteve no Brasil na semana passa-
da. Ele afirma que seu país está fa-
zendo a lição de casa e prevê a reto-
mada da economia nacional a par-
tir de 2013. Para tanto, diz, refor-
mas estruturais para dar mais
competitividade a Portugal estão
sendo colocadas em prática.

Flexibilização das leis trabalhis-
tas, melhora do sistema judiciário,
novas leis de concorrência e um
plano de privatizações de setores
estratégicos da economia estão no
receituário adotado — de forma
entusiástica — pelo ministro como
forma de reverter o quadro recessi-
vo. “Francamente, não queremos
ser como a Grécia”, afirmou, em
entrevista ao Va l o r . Para este ano,
aeroportos e a companhia aérea
TAP deverão passar para as mãos
da iniciativa privada. No segundo
caso, é “possível e até provável” que
haja capital brasileiro na disputa
pela companhia, que conta com 74
voos semanais para o Brasil.

Portas conta com o ano de Por-
tugal no Brasil, que será celebrado
em 2013, para apresentar uma no-
va imagem das empresas portu-
guesas e assim diminuir o déficit
na balança comercial com os bra-
sileiros, que no ano passado foi de
US$ 1,2 bilhões. “Portugal tem 900
anos de história, e sempre que teve
dificuldades nunca foi derrotado
ou se rendeu. Temos certeza que
vamos passar pela crise.” Confira a
entrevista ao Va l o r .

Valor: Como estão as relações co-
merciais entre Brasil e Portugal?

Po r t a s : O crescimento das rela-
ções é extraordinário nos últimos
anos. Um dos bons sinais da nossa
economia é que, mesmo em meio
a uma recessão, as exportações es-
tão crescendo 13% por ano, princi-

palmente para mercados não tra-
dicionais, como o Brasil. As vendas
portuguesas no ano passado pas-
saram dos € 600 milhões e nos últi-
mos anos os investimentos brasi-
leiros em Portugal cresceram mais
do que nas últimas décadas [nos
últimos três anos, a soma dos in-
vestimentos foi de mais de € 2 bi-
lhões, montante maior do que nos
30 anos anteriores].

Valor: Há projeção de crescimen-
to desse investimento?

Po r t a s : Sim, pois o Brasil tem
perspectivas de crescimento signi-
ficativas. Há planos de infraestru-
tura importantes, onde empresas
portuguesas possuem muita expe-
riência, além da necessidade de
mão de obra qualificada. Se o Bra-
sil tem essa demanda, os dois go-
vernos podem trabalhar em con-
junto para avançar. Também exis-
tem setores com potencial de de-
senvolvimento das nossas expor-
tações, como o agroalimentar, em
vinho e azeite. Temos também em-
presas já estabelecidas aqui, nas
áreas de rodovias, portos e logísti-
ca, onde vocês precisam de proje-
tos e investimento público. Uma
das coisas que o ano de Portugal
no Brasil [será comemorado no
ano que vem] vai mostrar é um ou-
tro lado, de empresas portuguesas
modernas e globais, principal-
mente nas áreas de tecnologia e
energia limpa.

Valor: E, do outro lado, quais
oportunidades de investimentos
existem para as empresas brasilei-
ras em Portugal?

Po r t a s : Um dos pontos princi-
pais é mostrar que o país será um
bom lugar para investir. Estamos
fazendo sacrifícios para acabar
com o nosso déficit e diminuir a dí-
vida pública. O Brasil teve um pro-
blema parecido há mais de dez
anos, aprendeu dolorosamente a
corrigir essa rota e hoje é uma das
economias emergentes mais sóli-
das do mundo. É exatamente o que
estamos fazendo, e, como sempre
aconteceu na nossa história, quan-
do temos uma dificuldade, nos
reinventamos. Um ponto impor-
tante para isso são as privatizações,
que começaram no fim do ano
passado. As duas primeiras, no se-
tor elétrico, foram bem sucedidas,
conseguiram 60% do total previsto
para todas as privatizações.

Valor: Mas como atrair um inves-
tidor para uma economia que tem
previsão de encolhimento do PIB de
3,3% para este ano?

Po r t a s : Com a única coisa que as
empresas acreditam: fatos. A reces-
são para este ano já estava prevista,
e as mesmas agências internacio-
nais que fizeram essa análise estão
prevendo uma virada no ciclo de
crescimento a partir de 2013. Nes-
te ano estamos fazendo reformas
para aproveitar um cenário mais
favorável. Além das privatizações,
estamos refazendo a legislação
trabalhista. A reforma que está
sendo feita em Portugal será a mais
avançada da Europa. Segunda coi-
sa: reforma da justiça econômica.
Em geral, fala-se muito mais da pe-
nal do que da cível. Mas para a eco-
nomia o que conta é a cível. Você
precisa de um ambiente de segu-
rança jurídica, onde você sabe que
o governo respeita as regras, que
não expropria e nacionaliza em-
presas da noite para o dia. Nós
queremos uma imagem de um
país amigo do investidor. Outro
ponto importante é a reforma da
previdência social, que está insus-
tentável do jeito que está. Quere-
mos reforma da concorrência tam-
bém. Não queremos protecionis-
mo para quem já está no mercado.
Quem quiser entrar pode fazer isso
sem impedimento para haver mais
concorrência. Todas essas refor-
mas saem neste ano. As pessoas
precisam perceber que Portugal é
um caso diferente de Espanha, Ir-
landa e Grécia.

Valor: E porque elas acredita-
riam nisso, já que o país também
passa por problemas de déficit pú-
blico e endividamento?

Po r t a s : Primeiro, que Portugal
tem um governo estável por qua-
tro anos e meio. Nem todos podem
dizer isso. Segundo, apesar da re-
cessão, temos um pacto social. Go-
verno, empresários e sindicatos fi-
zeram um acordo social, como a
reforma trabalhista. E isso é muito
importante, pois revela coesão.
Depois, o governo português to-
mou uma decisão clara, de fazer
acordo com o FMI e cumprir as me-
tas e o calendário para o pagamen-
to da dívida, para reestabelecer o
financiamento da economia. Por-
tanto, a atitude de Portugal é mui-
to diferente da de outros países da

.
CLAUDIO BELLI/VALOR

Paulo Portas, ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, diz que o país está fazendo reformas e não é a Grécia

União Europeia. Portugal tem 900
anos de história, e sempre que teve
dificuldades nunca foi derrotado
ou se rendeu. Temos certeza que
vamos passar pela crise. Temos li-
mitações em relação à política fis-
cal, por causa do acordo realizado
com a União Europeia. Mas há
uma exceção. Nossa agência de
captação de investimentos estran-
geiros tem incentivos financeiros e
fiscais de até 30% do que foi inves-
tido, trazendo competitividade.

Valor: O desemprego em Portu-
gal bateu 15% em fevereiro. Alguns
economistas dizem que quanto
mais se esfria uma economia, mais
difícil recuperar depois. Qual o pla-
no do governo para sair da crise?

Po r t a s : Não tenho dúvidas de
que o clima vai mudar no ano que
vem. Quem aguentar esse momen-
to difícil vai navegar mais depressa
quando o vento virar. Por isso as re-
formas. A Europa descobriu que
para ter a mesma moeda precisa
ter políticas econômicas coorde-
nadas. E o que os tratados de esta-
bilidade e de coordenação trazem
é o princípio de responsabilidade
financeira, que é uma condição de
saúde na economia. O vento vai
mudar e há países em dificuldades

que fizeram a lição de casa, e aque-
les que não fizeram. Quem fizer
primeiro apanha o melhor lugar.
Falando francamente, não quere-
mos ser uma Grécia.]

Valor: O que levou Portugal à cri-
se?

Po r t a s : Excesso de dívida e de
déficit, e falta de reformas estrutu-
rais. Estamos tirando lições disso.
Partimos de um déficit orçamentá-
rio de 10% do PIB e vamos terminar
este ano em 4,6%. É muito perigoso
chegar a uma dívida de 100% do
PIB e Portugal deixou sua dívida
ultrapassar esse limite.

Valor: E como vocês chegaram a
esse ponto?

Po r t a s : Isso foi se desenrolan-
do na última década. Mas não
quero comentar a política inter-
na portuguesa.

Valor: A balança comercial bra-
sileira foi superavitária com Portu-
gal em US$ 1,2 bilhão no ano passa-
do, com venda mais concentrada
em commodities. Os três primeiros
meses do ano mostram a mesma
tendência para 2012. Portugal pre-
tende reequilibrar o comércio?

Po r t a s : O Brasil tem uma esca-
la continental, é normal haver
certo desequilíbrio. A nossa in-

tenção é corrigir um pouco isso.
Se houver um clima bom entre os
dois governos, com regras sim-
ples e fáceis para todos, haverá
uma avenida de crescimento pa-
ra o comércio bilateral, dimi-
nuindo essa diferença.

Valor: Você disse que alguns seto-
res serão privatizados. Há espaço
para o capital brasileiro nisso?

Po r t a s : É muito possível que isso
aconteça. Houve interesse na área
de eletricidade, mas não chegou a
concretizar-se. O processo de pri-
vatização em Portugal nos próxi-
mos anos vai abranger áreas tão di-
ferentes quanto aeroportos, com-
panhias aéreas, correios e ferro-
vias. A TAP, que está nesse plano, é
uma companhia muito importan-
te na integração entre os dois paí-
ses, com 74 voos por semana. Acho
possível e até provável que haja in-
vestidores brasileiros interessados
na privatização dela. Queremos
que nossas privatizações sejam um
modelo de sucesso.

Valor: Há um prazo definido pa-
ra isso acontecer?

Po r t a s : Estamos terminando os
estudos para fazer aeroportos e a
TAP, em dois processos separados.
Eles devem sair até o fim do ano.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A4.




