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I n f ra e st r u t u ra
CNI pede avaliação
constante de medidas
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) pediu ontem, no
Senado, o acompanhamento e a
avaliação permanentes das novas
medidas do Plano Brasil Maior. Os
conselhos de competitividade
criados nesta nova etapa “são
cruciais para verificar ajustes que
precisam ser feitos, como a
necessidade de novas medidas ou
a inclusão de setores no plano”,
disse o gerente-executivo de
Política Econômica da CNI, Flávio
Castelo Branco.
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C o n j u n t u ra Presidente do BC disse, no Rio, que cenário
externo mudou bastante nas últimas semanas

Para mercado, discurso
de Tombini sugere
corte maior na Selic

ALINE MASSUCA/VALOR ECONOMICO

Alexandre Tombini, presidente do BC, ontem no Rio, em seminário sobre metas de inflação: piora no cenário externo

Claudia Safatle
De Brasília

Mensagens importantes foram
transmitidas pelo presidente do
Banco Central, Alexandre Tombi-
ni, em discurso de abertura do Se-
minário Anual de Metas para a In-
flação, ontem, no Rio. Ele chamou
a atenção sobre as várias mudan-
ças produzidas no pós-crise global
para os Bancos Centrais, na condu-
ção da política monetária, e a ava-
liação dessa nova fase alertou al-
guns agentes do mercado. Ressal-
tou a necessidade de maior trans-
parência na comunicação dos Ban-
co Centrais, para evitar interpreta-
ções extremas e mencionou a
“grande variância no cenário inter-
nacional”, que piorou substancial-
mente nas últimas semanas.

Trechos do pronunciamento
foram interpretados como um si-
nal de que o Comitê de Política
Monetária (Copom), no dia 30,
pode deixar de lado a “parcimô -

n i a” que está na última ata, e bai-
xar a Selic em mais 0,75 ponto
percentual, para 8,25% ao ano.

Tombini disse que a crise deixou
clara a necessidade de os Bancos
Centrais serem menos herméticos,
mais transparentes, na sua comu-
nicação. Alguns BCs, antes mesmo
da crise, já haviam migrado para
uma comunicação mais explícita
sobre a evolução quantitativa pro-
jetada de suas taxas básicas de ju-
ros. “Não se trata apenas de fortale-
cer os mecanismos de formação de
expectativas dos agentes, mas
também de evitar que interpreta-
ções com variância excessiva pos-
sam afetar o funcionamento dos
mercados”, explicou.

O agravamento mais recente
das condições da economia global
está no centro das preocupações
do BC. “Basta observar a rapidez
com a qual se modificou nas últi-
mas semanas a perspectiva de cres-
cimento nos EUA, a probabilidade
de resolução da crise na zona do

euro ou até os dados, por vezes
contraditórios, sobre o pouso sua-
ve na China”, disse ele.

Diante de grandes incertezas, os
Bancos Centrais têm procurado ser
mais explícitos em suas comunica-
ções, reiterou o presidente do BC,
salientando que essas vêm “acom -
panhadas com uma repetida men-
sagem de que esses indicativos
sempre estão condicionados ao
conjunto de informações disponí-
vel a cada momento”. Ocorre que
atualmente essas informações es-
tão mais voláteis, o que resulta na
necessidade da autoridade mone-
tária ajustar-se com maior fre-
quência aos desdobramentos do
cenário existente, ponderou.

“Ou seja, ao benefício de uma
maior transparência na comuni-
cação se contrapõem mudanças
mais frequentes nas sinalizações.
Mas não penso que por conta dis-
so vamos ou devemos retornar
ao hermetismo do passado ou a
um estilo de comunicação que

permanece em generalidades e
perde em precisão. Nesse mo-
mento de transição, esse ‘trade-
off ’ apenas tende a acarretar um
custo reputacional um pouco
maior para os Bancos Centrais.”

Essas declarações levaram agen-
tes do mercado à leitura de que o
Copom pode prosseguir no corte
maior da Selic, de 0,75 ponto per-
centual e não 0,5 ponto percentual
como induzia a última ata.

A Europa voltou para a beira
do abismo; a perda de dinamis-
mo da economia chinesa ameaça
o crescimento daquele país e os
últimos dados de comércio exte-
rior, com queda pronunciada da

taxa de crescimento das exporta-
ções e das importações, foram es-
pecialmente ruins. Os Estados
Unidos não reagem e ontem o
presidente do Banco Central da
Holanda, Klaas Knot, falou em
“década perdida” para a Europa.

Tombini discorreu, também,
sobre a complexa relação entre
estabilidade de preços e estabili-
dade financeira e da revisão so-
bre a caixa de ferramentas dos
bancos centrais no debate pós-
crise. Disse que o regime de me-
tas para a inflação continua sen-
do o melhor arcabouço de políti-
ca monetária, mas que isso não
impede aperfeiçoamentos a par-

tir das lições da crise. “Como, por
exemplo, incorporando nos mo-
delos macroeconômicos infor-
mações sobre o segmento finan-
ceiro, inclusive sobre preços de
ativos, bem como sobre política
fiscal”, completou.

Dos debates surge “um prag-
m a t i s m o”, dois instrumentos pa-
ra dois objetivos. A política mo-
netária deve assegurar a estabili-
dade de preços e as políticas mi-
cro e macroprudenciais devem
assegurar a estabilidade finan-
ceira. “Contudo, não podemos
ignorar que suas ações, seus ob-
jetivos e seus impactos apresen-
tam fortes interconexões.”

Brasil e Argentina discutirão barreiras
Sergio Leo
De Brasília

As barreiras comerciais entre
Brasil e Argentina serão discutidas
“nas próximas semanas”, em en-
contro de ministros dos dois paí-
ses, segundo informou o ministro
de Relações Exteriores, Antônio
Patriota, em audiência na Comis-
são de Relações Exteriores do Se-
nado. Nos últimos meses cresceu a
quantidade de queixas de brasilei-
ros com produtos barrados nas al-
fândegas por motivos burocráti-
cos. Nos últimos dias, os brasilei-
ros passaram também a reter na
fronteira pêras, uvas e maçãs da
Argentina, sob alegação de proble-
mas sanitários.

As barreiras aos equipamentos
agrícolas exportados pelos brasi-
leiros estão obrigando fábricas a se
mudarem ao país vizinho, prejudi-
cando a indústria instalada no Rio
Grande do Sul, segundo denun-

ciou a senadora Ana Amélia
(PP-RS), que cobrou providências
do Itamaraty. Patriota respondeu
que os governos da América do Sul
e, especialmente, do Brasil e na Ar-
gentina, vivem um “momento de
grande convergência política”, e
que o maior problema enfrentado
pelos produtores nos dois maiores
sócios do Mercosul é a concorrên-
cia dos países asiáticos.

Para o ministro, “situações epi-
sódicas” de conflito são naturais
em países que têm comércio inten-
so, como acontece entre Estados
Unidos e Canadá, ou entre os
membros da União Europeia. “Não
significa que não daremos impor-
tância às queixas de setores produ-
tivos, contra práticas que não pare-
çam aceitáveis, que exijam conver-
s a”, ressalvou. O encontro para tra-
tar dos pontos de atrito terá os se-
cretários-executivos do Itamaraty
e dos ministérios do Desenvolvi-
mento e da Agricultura, informou.

O governo brasileiro endureceu
na fiscalização de problema sani-
tários com produtos argentinos,
coincidentemente depois que o
ministro da Agricultura, Mendes
Ribeiro, acusou os argentinos de
romperem o acordo para permitir
a exportação de até 3,5 mil tonela-
das de carne suína ao mercado vi-
zinho. Embora tenha déficit no co-
mércio com o Brasil, a Argentina,
segundo o Ministério da Agricul-
tura, tem superávit no comércio de
produtos agrícolas, de cerca de
US$ 3,5 bilhões anuais. O ministé-
rio afirma, porém, que o endureci-
mento contra produtos perecíveis
argentinos não está ligado às difi-
culdades dos produtores de carne
suína brasileiros.

Mendes Ribeiro obteve o com-
promisso de uma cota para suínos
após reunião, em março, com o
ministro argentino da Agricultura,
ministro Norberto Yauhar, com
quem voltou a se encontrar na Bo-

lívia em abril. Os desembarques da
carne de porco enfrentam proble-
mas, porém, atribuídos por Men-
des Ribeiro ao ministro de Comér-
cio Interior da Argentina, Guiller-
mo Moreno, principal executor
das medidas de contenção de im-
portações. Moreno obriga os im-
portadores a participar do que
chama de “uno por uno”, buscan-
do produtos argentinos para ex-
portar no valor equivalente ao gas-
to com produtos estrangeiros.

Patriota, no Senado, elogiou a
iniciativa do presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, que,
no início da semana, promoveu,
com a presença de Moreno, em São
Paulo, um encontro com 380 em-
presários argentinos, para discutir
aumento de importações brasilei-
ras de produtos do país vizinho.
“Isso mostra que o setor privado
está trabalhando de maneira cons-
t r u t i v a”, comentou o diplomata.

.

Espanha deve reduzir exigências
feitas para visitante brasileiro
De Brasília

A Espanha deve anunciar, na
próxima semana, mudanças no
tratamento de visitantes prove-
nientes do Brasil, e o governo bra-
sileiro espera que os espanhóis
passem a aplicar os mesmos crité-
rios adotados atualmente para via-
jantes mexicanos e chilenos, que
estão desobrigados de apresentar
os mesmos documentos e disponi-
bilidade de recursos exigidos dos
brasileiros, segundo avaliação da
embaixada brasileira na Espanha.

O anúncio de mudanças no tra-
tamento dos brasileiros é esperado
para a visita, no dia 16, do ministro
de Relações Exteriores da Espanha,
José Manuel Gracia-Margallo. A di-
plomacia espanhola nega que haja
tratamento diferenciado, mas o
Itamaraty investiga a admissão de
viajantes latino-americanos e já
constatou que os originários de
Chile e México não estão submeti-

dos aos mesmos constrangimen-
tos sofridos pelos demais.

Na avaliação de integrantes do
governo brasileiro, existe uma dis-
criminação, por motivos culturais,
por parte dos agentes de imigra-
ção, contra brasileiros. As estatísti-
cas mostram redução nas barreiras
a brasileiros, depois da comoção
causada por uma sucessão de abu-
sos, como a detenção da doutora
em Ciência Política da Universida-
de de Brasilia, Patricia Rangel, em
2008 (a caminho de um Congresso
em Portugal), do compositor
Guinga (que, em altercação com
oficiais da imigração, chegou a
perder dois dentes) e do padre Jef-
ferson Mengali, assediado moral-
mente pelos oficiais de imigração
por suas roupas religiosas.

O tema tornou-se um dos prin-
cipais contenciosos entre Brasil e
Espanha, país que está entre os
quatro principais investidores no
mercado brasileiro. (SL)

Fonte: IBGE *Comparação com o mesmo período do ano anterior

Sudeste em queda
Variação da produção industrial por regiões no 1º tri - Em %*

Variação acumulada nos 12 meses encerrados em março
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Depois de um ano marcado pela
estagnação, a indústria do Sudeste,
que responde por 60% da produ-
ção nacional, começou 2012 em
queda. No primeiro trimestre, o se-
tor encolheu 6,2% em São Paulo,
6,8% no Rio, 2,4% no Espírito Santo
e 1,4% em Minas Gerais, sempre em
comparação com igual período de
2011. Todas as retrações foram
maiores do que as registradas no
último trimestre do ano passado.

Ainda que influenciado princi-
palmente pela parada na produ-
ção da indústria automobilística —
com presença forte em três desses
quatro Estados — os resultados fo-
ram vistos como mais um sinal
amarelo para analistas, por indica-
rem que o esforço para uma recu-
peração terá de ser maior.

“A atividade industrial no Su-
deste está muito ruim, e isso é
preocupante porque são esses Es-
tados que conduzem a atividade
no país”, diz Rogério César de Sou-
za, economista-chefe do Instituto
de Estudos para o Desenvolvimen-
to Industrial (Iedi). No primeiro
trimestre, a produção de veículos
caiu 39% no Rio, 24% em São Paulo

e 4,7% em Minas Gerais, sempre em
relação a igual período de 2011.
Mas não é só esse setor que preju-
dicou o dinamismo do maior par-
que industrial do país.

Também puxaram para baixo,
lembra Souza, as indústrias extra-
tiva e de metalurgia básica, afeta-
das pelas chuvas que reduziram a
produção de minério de ferro em
Minas Gerais. No Espírito Santo, o
setor de metalurgia básica enco-
lheu 45,1% na comparação entre o
primeiro trimestre de 2011 e o de
2012. Em Minas, a queda nesse ra-
mo em igual comparação foi de
10%, enquanto a indústria extrati-
va recuou 4,4%.

Por outro lado, o começo de
2012 pintou um quadro mais posi-
tivo para a indústria nordestina,
que no ano passado amargou que-
da de 4,7%. No primeiro trimestre,
a produção da região avançou 4%
sobre o mesmo período de 2011,
após cinco taxas negativas segui-
das nessa comparação.

O desempenho mais forte veio
na esteira do setor de produtos
químicos, que aumentou sua pro-
dução em 31,4% no acumulado de
janeiro a março, em detrimento de
setores mais tradicionais, como o
têxtil e o refino de petróleo e pro-

.

dução de álcool. Nesses ramos, a
produção encolheu 12,5% e 5,1%,
respectivamente. O destaque entre
os três Estados pesquisados na re-
gião foi a Bahia, cuja produção de
produtos químicos subiu 39% nos
três primeiros meses do ano sobre
igual período do ano passado.

Maurício Klajman, diretor do
Sindicato dos Trabalhadores Quí-
micos da Bahia (Sindiquímica),
observa que, no início de 2011,
houve várias paradas técnicas nas
empresas do polo de Camaçari, de-
correntes de um apagão elétrico. O
evento, diz Klajman, acabou por
derrubar a produção do Estado no
período e provocou um efeito de
alta forte no início deste ano,
quando a produção foi normaliza-
da. Mas essa não é a única explica-

ção para o salto na produção do se-
tor, segundo o diretor.

“A alta do dólar já ajudou nesse
primeiro trimestre. Só não sabe-
mos se isso vai continuar”, diz. Kla-
jman aponta que os produtos que
lideram a produção maior este ano
são bens intermediários de consu-
mo da própria indústria, com des-
taque para resinas termoplásticas,
o que pode indicar uma recupera-
ção maior do setor mais à frente. A
Braskem, maior fábrica instalada
em Camaçari, divulgou ontem em
seus resultados do primeiro tri-
mestre que as vendas de resinas
termoplásticas totalizaram 846
mil toneladas, alta de 9% em rela-
ção ao quarto trimestre de 2011.

O cenário também está mais oti-
mista, segundo Klajman, devido à

desoneração da folha de paga-
mentos de alguns ramos da indús-
tria, que contemplou o segmento
de plásticos. “Essa medida ainda
não está aparecendo, mas isso de-
ve acontecer no longo prazo e ter
algum efeito sobre a produção”,
diz. Se o câmbio continuar no nível
atual, também favorece a indústria
química por inibir importações de
insumos e de bens acabados.

Para o segundo semestre, Souza
espera que a recuperação da pro-
dução seja liderada pelo Sudeste,
que possui indústria mais diversi-
ficada que a de outras regiões, com
os efeitos defasados da queda da
taxa básica de juros e dos incenti-
vos já concedidos pelo governo,
mas insuficiente para garantir um
crescimento anual além de 1,7%.

E n e rg i a
Leilões de biodiesel
terão novas regras
A Agência Nacional do Petróleo
passará a usar novas regras para
realizar leilões de biodiesel. Os
detalhes da nova medida serão
publicados hoje no “Diário Oficial
da União” pelo Ministério de Minas
e Energia. O propósito das
mudanças é tornar os mecanismos
dos leilões mais rígidos, evitando
riscos de fraude nos processos
licitatórios. A Polícia Federal
investiga a suposta ocorrência de
fraude no processo de um leilão
realizado no ano passado.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




