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O s Estados Unidos e o Ja-
pão estão liderando
uma frágil recuperação
econômica entre os paí-

ses desenvolvidos que ainda po-
de sair do curso se a zona do eu-
ro não conseguir conter a crise
de crescimento, afirmou ontem
a Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Em seu panorama eco-
nômico, a OCDE prevê que o
crescimento econômico mun-
dial vai desacelerar para 3,4%
neste ano ante 3,6% em 2011,
até que em 2013 acelerará para
4,2%, em linha com suas últimas
estimativas de novembro. O
crescimento nos 34 membros
da organização, em geral os mais
ricos do mundo, vai desacelerar
neste ano para 1,6%, ante 1,8%
em 2011, e então alcançará 2,2%
em 2013, também em linha com
as estimativas anteriores.

“Vemos uma recuperação
lenta do crescimento nos Esta-
dos Unidos comandadada
principalmente pela demanda
privada, certa recuperação no
Japão e crescimento moderado
a forte em economias emer-
gentes”, disse o economista-
chefe da OCDE, Pier Carlo Pa-
doan. “Também vemos cresci-
mento estável na zona do euro,
que esconde diferenças impor-
tantes, com os países do norte
crescendo e países do sul em
recessão”, acrescentou.

A OCDE prevê que a econo-
mia dos 17 membros da zona do
euro encolherá 0,1% este ano,
antes de mostrar crescimento
de 0,9% em 2013, embora a po-
tência regional Alemanha tenha

do sua principal taxa de juro de
referência, que atualmente es-
tá em 1%. O BCE também pode
considerar outra injeção de li-
quidez no sistema bancário.

Política monetária frouxa

Em contraste com a zona do
euro, os EUA devem continuar
se beneficiando de condições de
crédito fácil e de política mone-
tária ultrafrouxa, com a maior
economia do mundo crescendo
2,4% este ano e 2,6% em 2013,
segundo as previsões. Em no-
vembro, a OCDE previa 2% para
2012 e 2,5% para 2013. Embora
haja algum aperto orçamentário
e um mercado imobiliário ainda
fraco que será um entrave ao
crescimento, a demanda do se-
tor privado continuará se forta-
lecendo, na medida em que a ta-
xa de desemprego deverá cair
para 7,5% no final de 2013 ante
8,1% em abril deste ano. A OC-
DE disse que, embora os EUA
precisem acelerar o ritmo de seu
aperto fiscal, se os cortes de im-
postos expirarem como previsto
em 2013, isso poderá resultar
num corte muito grande de uma
vez e ameaçar o crescimento.

Já a economia japonesa de-
verá crescer 2% este ano e 1,5%
em 2013. A recuperação do co-
mércio mundial será um ponto
forte para muitas economias,
com a OCDE prevendo cresci-
mento a partir de 4,1% este ano
para 7% de 2013. A China deve-
rá mostrar crescimento de 8,2%
este ano e de 9,3% em 2013, com
cortes de juros e aumento do
gasto social apoiando a deman-
da interna no país, que não é
membro da OCDE.

Mundo em marcha lenta
Relatório da OCDE aponta EUA, Japão e países emergentes liderando frágil recuperação econômica, ameaçada pela crise na
zona do euro. Ainda assim, projeção é que crescimento da economia global será de 3,4% este ano, abaixo dos 3,6% de 2011
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crescimento previsto de 1,2%
em 2012 e de 2% em 2013. Da-
dos preliminares divulgados na
semana passada mostraram que
a Alemanha cresceu 0,5% nos
três primeiros meses deste ano,
recuperando-se de uma peque-
na contração de 0,2% no trimes-
tre anterior e afastando temores
de recessão, num forte contraste
com outros países afetados pela
crise na zona do euro.

Conforme o relatório d OC-
DE, a França irá atingir suas me-
tas de déficit público, apesar de

o compromisso do novo gover-
no socialista com disciplina fis-
cal ser colocado em teste duran-
te o processo. A OCDE informou
que o déficit abaixo das expecta-
tivas em 2011 ajudará o governo
do presidente François Hollan-
de a atingir a meta de déficit pa-
ra este ano, de 4,5% do Produto
Interno Bruto (PIB). Após cresci-
mento de 1,7% no ano passado,
a OCDE projetou que a econo-
mia francesa de 1,9 trilhão de
euros (US$ 2,43 trilhões) cresça
0,6% este ano e 1,2% em 2013.

Embora as economias da OC-
DE estejam se recuperando, a
crise da dívida da zona do euro
poderá sair do controle, com a
Grécia lutando para permane-
cer solvente e os bancos espa-
nhóis precisando ser recapitali-
zados, disse Padoan. A injeção
do Banco Central Europeu (BCE)
de um trilhão de euros de liqui-
dez no sistema bancário da zona
do euro e o aumento dos fundos
de resgate europeus e das reser-
vas do FMI ajudaram a manter a
crise da dívida da zona do euro

sob controle. “Se a situação pio-
rar, existem maneiras de refor-
çar a capacidade da barreira de
proteção, que pode incluir uma
forte intervenção ou uma ação
do BCE”, disse Padoan.

Em particular, o BCE não
deve excluir o programa de
compra de títulos governa-
mentais novamente para man-
ter os custos de empréstimos
baixos, emprestando ao Meca-
nismo Europeu de Estabiliza-
ção Financeira (ESM, na sigla
em inglês), bem como cortan-

Brasil
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O período de fraco crescimento do Brasil
parece estar chegando ao fim, mas ainda
existem riscos na forma de inflação, crédito
e competitividade, de acordo com o mais
recente relatório de perspectivas publicado
pela Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE). “A
atividade está projetada para aumentar
rapidamente e, então, se desacelerar gra-
dualmente para taxas em linha com a ten-
dência, puxada pelo consumo privado e o
investimento”, avaliou a instituição.

Segundo a OCDE, o Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil vai crescer 3,2% neste
ano, a mesma taxa prevista no relatório
publicado em novembro. A organização
elevou a previsão de expansão em 2013 de
3,9% para 4,2% e disse que a inflação deve-
rá diminuir para 4,9% neste ano e aumen-
tar para 5,3% em 2013.

Ainda conforme o relatório, a inflação
poderá voltar à tona em razão do apertado
mercado de trabalho e da recuperação do
crescimento do crédito, e isso pode ser exa-
cerbado caso o Banco Central continue cor-
tando as taxas de juros. De todo modo, a
organização disse apoiar a visão do gover-
no de que as taxas de juros brasileiras não
podem voltar aos antigos níveis, considera-
dos excessivamente altos.

“Os cortes nas taxas de juros podem ser
um passo em uma bastante esperada e justi-
ficada mudança em direção a uma estrutura
durável de taxas de empréstimos mais bai-
xas”, disse a OCDE.“Mesmo se o Banco Cen-
tral tiver de elevar os juros básicos para lidar
com o aumento da inflação, não precisará
elevar para níveis prevalecentes antes da re-
cente desaceleração",acrescenta o relatório.

Ainda assim existem riscos associados
ao movimento do governo para reduzir os
juros, segundo a OCDE. Os bancos estatais
têm cortado as taxas dos empréstimos,

pressionando os bancos privados a fazer o
mesmo, e essa pressão, somada ao aumen-
to da inadimplência da pessoa física, tam-
bém pode impor riscos aos bancos priva-
dos. “O governo poderá, por isso, ter de in-
tervir em algum momento para conter um
crescimento de crédito possivelmente de-
sestabilizador”, afirmou a OCDE.

A organização comentou que o Brasil con-
tinua atraindo fluxos significativos de capi-
tal estrangeiro, resultando em uma taxa de
câmbio forte, porém volátil. As exportações,
em particular do setor manufatureiro, estão
sofrendo com a valorização do real e os desa-
fios estruturais, disse a OCDE, acrescentando
que as medidas do governo para conter a alta
da moeda nacional podem, no máximo, for-
necer um alívio temporário.“Por outro lado,
resolver questões estruturais de competitivi-
dade e tirar vantagem das pressões de concor-
rência geradas pelo comércio aberto melho-
rarão o crescimento da produtividade no
longo prazo”,destacou a OCDE.

Relatório vê riscos de inflação e crédito
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A China vai acelerar as apro-
vações para investimento em
infraestrutura para combater a
desaceleração da economia,
noticiou ontem o China Securi-
ties Journal, mostrando como o
pedido do primeiro-ministro
Wen Jiabao para políticas que
deem suporte ao crescimento
está sendo colocado em prática.

O ritmo de investimento em
setores como estradas, pontes
e mercado imobiliário é o mais
fraco em quase uma década,
segundo dados de abril, suge-
rindo que a segunda maior eco-
nomia do mundo está avan-
çando para o sexto trimestre
seguido de crescimento lento.
Para garantir algum suporte, o
governo pediu propostas de
projetos até o final de junho,
mesmo para aqueles inicial-
mente previstos para o final do
ano, segundo a publicação.

Citando fontes governa-
mentais, a reportagem diz que
Pequim não descartou anteci-
par os projetos do ano que

vem, se acreditar que mais in-
vestimentos serão necessários
para estimular a economia.
“Essa seria a primeira evidên-
cia concreta de que as declara-
ções do premiê Wen estão sen-
do colocadas em prática”, dis-
se o economista do Credit Agri-
cole-CIB Dariusz Kowalczyk.
“Um crescimento melhor da
China vai beneficiar todas as
moedas locais, já que suas eco-
nomias dependem fortemente
de exportações para a China.”

O jornal também citou ou-
tras notícias da mídia de que o
governo central vai acelerar a
distribuição orçamentária pa-
ra vários projetos de constru-
ção, incluindo de estradas. No
domingo, Wen Jiabao pediu
esforços adicionais para sus-
tentar o crescimento. “Deve-
mos continuar a implantar
uma política fiscal pró-ativa e
uma política monetária pru-
dente ao dar mais prioridade à
manutenção do crescimento”,
afirmou Jiabao, em comentá-
rios divulgados pela agência
de notícias estatal Xinhua.

China anuncia reforço
em infraestrutura

Curtas

EUA: VENDA DE CASAS USADAS É RECORDE EM 2 ANOS

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram para
a maior taxa anual em abril em quase dois anos. A Associação
Nacional de Corretores (NAR, na sigla em inglês) informou que as
vendas de imóveis usados cresceram 3,4%, para uma taxa anual
de 4,62 milhões de unidades no mês passado, atingindo o nível
mais alto desde maio de 2010. O preço médio de uma moradia
usada saltou para US$ 177.400 em abril, avanço de 10,1% ante
o mesmo mês do ano passado. 

PORTUGAL: UE E FMI AVALIAM EXECUÇÃO DE REFORMAS

Funcionários da União Europeia e do Fundo Monetário
Internacional (FMI) chegaram a Lisboa ontem para dar início à
quarta avaliação do programa de socorro de Portugal em meio
ao aumento da incerteza sobre o futuro da zona do euro. O
recebimento de uma parcela de 4 bilhões de euros de um pacote
de ajuda de 78 bilhões de euros que o país está programado para
receber até 2014 depende do cumprimento das metas fiscais
estabelecidas pelo programa de socorro. 
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