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Telhado de vidro

BUENOS AIRES

A presidente Cristina
Kirchner anunciou
ontem que “pesifica-
rá” todos seus inves-

timentos feitos em dólares. A
presidente, que segundo de-
claração oficial de bens tem
US$ 3,06 milhões em aplica-
ções financeiras na moeda
dos EUA, transformaria esse
montante em moeda nacio-
nal. Dessa forma, Cristina de-
sativa o escândalo gerado pe-
la denúncia de que grande par-
te dos integrantes do governo
– incluindo ela própria – em-
bora pregassem uma cruzada
contra a moeda americana, in-
vestiam em dólares.

Apresentando-se como de-
fensora do “nacional e popu-
lar”, Cristina Kirchner apli-
cou em dólares durante a últi-
ma década. A presidente não
explicou por que motivos in-
vestiu na moeda americana to-
do esse tempo.

A presidente deflagrou
uma inesperada guerra con-
tra o dólar em novembro, de-
pois de ser reeleita. De lá para
cá, implementou várias restri-
ções para a compra da divisa
americana que foram batiza-
da pelo ácido humor porte-
nho de “corralito verde”.

Ela impôs limites para a
compra de dólares para as via-
gens dos argentinos ao exte-
rior, criou o virtual impedi-
mento para a compra de moe-
da americana para poupar,
além de praticamente parali-
sar as operações de compra e
venda de imóveis, que há qua-
tro décadas são feitas exclusi-
vamente em dólares em todo
o país.

“E você aí, será o primeiro
da fila (a pesificar os investi-
mentos)”, disse Cristina no
discurso na Casa Rosada,
apontando para seu ex-chefe
de gabinete e atual braço direi-
to no Senado, Aníbal Fernán-
dez. O senador, na semana
passada, disse que os argenti-
nos teriam de “se acostumar a
pensar em pesos”. No entan-
to, um dia depois admitiu que
poupava em dólares. “Guardo
meu dinheiro em dólares,
sim! Guardo em dólares por-
que me dá na telha!”

Cristina afirmou que to-
mou a decisão por causa do
radialista kirchnerista Victor
Hugo Morales. Nos últimos
dias, o veterano jornalista fez
campanha a favor da transfor-
mação para pesos das aplica-
ções financeiras dos integran-
tes do governo que estavam
em dólares. / A.P.

Universidade prevê recessão na
Argentina no segundo semestre

Europa acusa Brasil
de subsidiar indústria

● A agência de classificação de
risco Moody's rebaixou em uma
nota os ratings de seis bancos
alemães, apontando para o cres-
cente risco de mais choques ge-
rados pela crise de dívida da zo-
na do euro e para a limitada capa-
cidade de absorção de perdas
das instituições.

A Moody's destacou que esses
bancos estão expostos a classes
de ativos que devem ser afetadas
pela crise do euro. As vulnerabili-
dades incluem a exposição ao
setor naval global; mercados imo-
biliários internacionais; herança
de produtos de crédito e títulos
estruturados de países debilita-
dos.

Além disso, a limitada capaci-
dade de absorção de perdas des-
ses bancos é uma preocupação. /
DOW JONES NEWSWIRES

UE propõe novo regime para lidar
com bancos problemáticos do bloco
Proposta recomenda, entre outras medidas, coordenação mais próxima entre países e garantias de que contribuintes sejam poupados
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A Universidade Di Tella anun-
ciou que a economia argentina
entrará em recessão no segundo
semestre. O Centro de Investiga-
ção de Finanças (CIF) dessa uni-
versidade, que elabora o Índice
Líder (que tenta antecipar as mu-
danças do ciclo da economia)
afirmou que “a probabilidade de
entrar em recessão é de 98%, su-
perando pela primeira vez o limi-
te de 95% em fevereiro de 2009”,
época em que o país teve um pe-
ríodo recessivo provocado pela
crise mundial daquele ano.

Na ocasião, o Instituto Nacio-
nal de Estatísticas e Censos (In-
dec) somente reconhecia um
“estancamento” da economia,
mas não admitia a recessão calcu-
lada pelos economistas indepen-
dentes, sindicatos e associações
empresariais.

Segundo o diretor do CIF, Gui-
do Sandleris, “historicamente,
sempre que o limite de 95% de
probabilidades foi superado, o
país entrou em recessão no pe-
ríodo dos seguintes seis meses”.

Em boa parte, essa recessão –
afirma a universidade – seria cau-

sada pelas medidas de restrição
do governo da presidente Cristi-
na Kirchner na área do câmbio e
nas barreiras contra as importa-
ções de insumos para a indústria
nacional. “Essas medidas provo-
cam uma queda no nível de ativi-
dade econômica.” Além disso, a
crise internacional também tem
influência no surgimento de
uma eventual recessão no país.

Diversos setores da economia
estão registrando um rápido es-
friamento da atividade, entre os
quais a construção civil. No iní-
cio do ano, a consultoria Analyti-
ca calculava que a economia ar-
gentina cresceria 4% neste ano,
mas a previsão atual é de 3,4%. O
ex-secretário de programação
econômica, Miguel Bein, calcula-
va alta de 3,5% do PIB, mas as
estimativas já estão em 3%. Ou-
tras consultorias afirmam que o
crescimento será de 2%. O gover-
no Kirchner havia previsto 5%.

Para complicar as contas do
governo, a arrecadação de maio
pela primeira vez cresceu menos
que a inflação. Enquanto a arre-
cadação subiu 20,4%, a inflação
(segundo cálculos extraoficiais
de economistas independentes
e sindicatos) aumentou 24%.

Vários governos provinciais,
para tentar fechar as contas,
aprovaram aumentos de impos-
tos. Na província de Buenos Ai-
res, a aplicação de um “imposta-
ço” agrário, desatou um locaute
dos ruralistas. Na segunda-feira,
asassociações de agricultores de-
cidiram ampliar para todo o país
o protesto, originalmente restri-
to ao território bonaerense.

As incertezas sobre a econo-
mia argentina fizeram a taxa de
risco do país disparar nas últi-
mas duas semanas, passando de
1.225 pontos básicos para 1.525.

Automóveis. A Renault, instala-
da na cidade de Santa Isabel, na
província de Córdoba, vai man-
dar 2 mil operários para casa por
dois dias e meio a partir de hoje.
O motivo da suspensão é a queda
das vendas ao Brasil, cujo merca-
do, desde o início do ano, impor-
tou 30,6% menos veículos argen-
tinos. A empresa, que está com
um acúmulo nos estoques, não
descarta que as suspensões se re-
pitam em julho e agosto.

A empresa paralisará sua fábri-
ca, mas pagará 75% dos salários
aos seus operários suspensos, se-
gundo comunicou o sindicato
do setor em Córdoba.

Segundo a Associação de Fa-
bricantes de Automóveis da Ar-
gentina (Adefa), a produção au-
tomotiva despencou 24,4% em
maio ante o mesmo mês de 2011.
As vendas no mercado interno
caíram 15%, enquanto as exporta-
ções totais de automóveis desa-
baram 45%. De 60.206 unidades
produzidas em maio, 28.650 fo-
ram exportadas. Com isso, o se-
tor calcula que será impossível
alcançar a meta de produzir 900
mil unidades este ano.

BRUXELAS

A Comissão Europeia propôs
ontem poderes de longo alcan-
ce para que reguladores lidem
com bancos problemáticos,
um passo na direção de uma
união bancária que o Banco
Central Europeu (BCE) e ou-
tros buscam para garantir o fu-
turo do euro.

A proposta recomenda coorde-
nação mais próxima entre países
e a garantia de poderes para for-
çar perdas a detentores de títu-
los de um banco com problemas,
poupando os contribuintes, e im-
pedindo uma repetição do caos
após o colapso do Lehman Bro-
thers em 2008.

Mas a legislação não deve en-
trar em vigor antes de 2015, tarde
demais para a Espanha, que po-
de ser forçada a buscar um resga-
te para seus bancos se não conse-
guir refinanciamento para eles,
que sofrem com inadimplência e
outros problemas.

“A proposta que temos hoje
pode ser útil apenas para o futu-
ro, mas não resolve os proble-
mas atuais que enfrentamos”,
disse Sharon Bowles, presidente
do comitê de economia e finan-
ças do Parlamento Europeu e
uma das autoridades mais in-
fluentes na questão de regulação
bancária. “No curto prazo, preci-
samos de mais medidas.”

A lei introduziria um regime
de insolvência para bancos na
União Europeia. Ela instruiria
países a se preparem para um co-
lapso bancário, coletando di-
nheiro através de uma taxação
anual sobre os bancos que seria

usada para empréstimos de
emergência ou garantias. Se con-
quistar o apoio de países da
União Europeia, a lei representa-
ria um passo na direção da união
bancária proposta pelo presiden-
te do BCE, Mario Draghi.

Oposição. A BaFin, autoridade
regulatória financeira da Alema-
nha, alertou os líderes europeus
contra a pressa de se criar uma
união bancária, ideia que ga-

nhou força à medida que a crise
da região pressiona o euro e os
depositantes retiram dinheiro
de bancos com problemas na Es-
panha, Itália e Grécia.

A Europa não tem um esque-
ma de seguro de depósito, como
a Corporação Federal de Segu-
ros de Depósitos (FDIC, na sigla
em inglês) nos EUA, o que, se-
gundo alguns economistas, é um
dos principais problemas para a
zona euro. “Para mim, a noção
de ‘união bancária’ pertence ao
cabeçalho ‘união fiscal’. Esta-
mos tomando talvez um segun-
do passo antes do primeiro”, dis-
se Elka Koenig, presidente do Ba-

Fin. “Seria melhor esperar para
ver se as medidas aprovadas têm
um efeito antes de lançar outra.”

Já os bancos da Alemanha dis-
seram que apoiam os planos da
Comissão Europeia. No entan-
to, criticaram a proposta de divi-
dir o encargo dos resgates de ban-
cos problemáticos. “Não se justi-
fica que os custos de reestrutura-
ção de um banco – o que poderia,
por exemplo, ser causado pela fa-
lha de um supervisor nacional –

sejam repassados aos bancos em
outros Estados-membros da
UE”, disse Michael Kemmer,
que lidera a associação de ban-
cos comerciais alemã BdB.

O presidente do BCE tem pedi-
do aos líderes europeus para que
cheguem a uma visão de longo
prazo para a zona euro, incluin-
do uma união bancária. A ideia é
de que os países compartilhem a
responsabilidade pelos bancos
falidos./AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

estadão.com.br

Esfriamento da economia
é causado pelas medidas
de restrição do governo,
que se juntam aos efeitos
da crise internacional

Moody’s rebaixa
rating de seis
bancos alemães

Radar. China aproveita crise e
triplica investimentos na Euro-

pa. www.estadao.com.br/e/china
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A União Europeia acusa o Brasil
de “subsidiar” a indústria nacio-
nal e usar a crise econômica mun-
dial como justificativa para ele-
var barreiras e implementar
uma nova política industrial.

Um levantamento publicado
ontem por Bruxelas revela que,

desde 2008, o Brasil foi o quarto
país a adotar o maior número de
medidas protecionistas no mun-
do. Muitas, segundo Bruxelas,
não teriam relação com a crise e,
apesar das promessas do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
ou de Dilma Rousseff, nenhuma
das medidas protecionistas di-
tas temporárias foi retirada.

A UE pede que o Brasil e outros

emergentes uma “atitude respon-
sável” para ajudar na recupera-
ção da economia mundial, man-
tendo seus mercados abertos.

O levantamento da UE foi feito
às vésperas da reunião do G-20,
na semana que vem no México, e
serve para alertar que países
emergentes não cumpriram suas
promessas de resistir às medidas
protecionistas. Na verdade, se-
guiram um caminho inverso. Chi-
na, Rússia, Índia, Brasil, África do
Sul, Coreia do Sul e Indonésia lan-
çaram pacotes bilionários para
ajudar suas próprias indústrias.

Segundo Bruxelas, o número

de barreiras tem aumentado de
forma acelerada nesse período e
alerta que, apesar de a crise atin-
gir de forma mais dura os países
ricos, são os emergentes que
têm aumentado as barreiras ao
comércio e dado privilégios às in-

dústrias nacionais. Nos últimos
oito meses, 20% de todas as me-
didas no mundo se referiram a
pacotes de incentivo industrial
em mercados emergentes.

O ataque da UE não ocorre por
acaso. Tanto Bruxelas quanto
Washington estão em uma cam-
panha para convencer países em
desenvolvimento a manter seus
mercados abertos. Com a estag-
nação de suas economias, os euro-
peus sabem que a recuperação de-
pende das exportações. Mas, pa-
ra isso, precisam garantir que os
países emergentes mantenham
suas taxas de importação sob con-

trole. “O comércio será uma fon-
te vital de crescimento para a Eu-
ropa”, indica o relatório.

Subsídios. O alerta europeu
vem acompanhado por uma de-
núncia. Desde o início da crise,
em 2008, a Europa contabilizou
534 medidas protecionistas pelo
mundo. A Argentina liderou
com 119 medidas, entre elas a na-
cionalização da Repsol, seguida
pela Indonésia e Rússia. O Brasil
na quarta posição, adotou 38 me-
didas. Dessas, seis foram paco-
tes de estímulos à indústria bra-
sileira.

CRISTINA ‘PESIFICA’
SUAS APLICAÇÕES
Presidente tem US$ 3 milhões em investimentos

Recuo. Governo de Cristina Kirchner previu alta de 5% no PIB

Descompasso. Legislação, que não deve entrar em vigor antes de 2015, viria muito tarde para as instituições da Espanha

● Proteção
Há uma semana, um levantamen-
to da ONU, OMC e OCDE
revelou que, nos últimos seis
meses, o Brasil foi o país que ado-
tou o maior número de barreiras
no mundo.

● Alto risco

98%
é a probabilidade de a
Argentina entrar em recessão,
segundo o Índice Líder,
calculado pelo Centro de
Investigação de Finanças (CIF),
da Universidade Di Tella
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




