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“(O acordo de swap com
a China de R$ 60 bilhões)
reforça a situação financeira
de ambos os países, com
reservas adicionais
de recursos num
momento em que a
economia internacional está
estressada.”

Cooperação. Mantega que firmou acordo com a China para permitir que a Embraer construa no país seu novo modelo de jato
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sino-brasileiros, um em novembro de 2012 e outro em novembro de 2014. Os satélites meteorológicos possibilitarãoo desenvolvimento de tecnologias aeroespaciaisaseremcompartilhadas pelos dois países.
O ministro enfatizou o convite para que os chineses invistam
na cadeia de petróleo e gás no
Brasil. E afirmou que enxerga sinergiasentreaPetrobráseaestatal chinesa Petrochina.
ComojáanunciadoemLosCabos, no México, durante a reuniãodoG20,osBrics(Brasil,Rús-
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dois países, com iniciativas econômicas, de investimento, tecnológicas, culturais e agrícolas.
Durante o encontro, foi firmado um acordo entre o Brasil e a
China para permitir que a Embraer construa no país asiático
seunovomodelo de jato executivo, o Legacy 650, em parceria
com a companhia local Avic. O
acordoacabacom longaindefinição sobre a atuação da Embraer
na China e resolve o imbróglio
que poderia resultar no fechamento de sua fábrica no país
(leia mais à página B13).
Outra parceria prevê o lança-

A

O Brasil vai fechar nas próximas semanas com a China um
acordo de “swap” de R$ 60 bilhões (equivalente a aproximadamente US$ 30 bilhões, ou
190 bilhões de yuans). O swap
é uma linha de crédito recíproca em moeda local, fornecida e
operadapelos respectivos bancos centrais.
Segundo o ministro da Fazenda,GuidoMantega,oinstrumento “reforça a situação financeira
de ambos os países, com reservas adicionais de recursos num
momentoem queaeconomia internacional está estressada”.
Parte dos recursos poderão ser
traduzidos em dólar.
O novo swap foi um dos muitos anúncios feitos ontem por
Mantega no Riocentro, onde
acontece a Rio+20, sobre diversos acordos e protocolos com a
China. O ministro se reuniu com
autoridades chinesas no Rio para fechar os acordos. Segundo
Mantega, trata-se de um plano
decenal de cooperação entre os
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Pacto prevê a criação de linha de crédito
recíproca em moeda local de R$ 60 bilhões

sia, Índia, China e África do Sul)
decidiram estabelecer o mecanismo de swap entre si. A ideia é
ter o projeto pronto até a reunião da primavera do FundoMonetário Internacional (FMI), no
primeiro semestre de 2013.
O acerto também estabeleceu
apossibilidadedeacordosbilaterais, que China e Brasil irão implantar imediatamente.
Na visão de Mantega, com o
mundo em marcha lenta, por
causa da crise nos países ricos,
osemergentes-eosBricsemparticular - são a principal fonte de
dinamismo econômico global.

Desta forma, estes países têm de
se apoiar entre si.
“A tendência é que os países
avançadosdemoremalgum tempo para se recuperar, tenham
problemas durante mais algum
tempo. Enquanto isso, os países
maisdinâmicos estarãocrescendo e gerando sinergia entre si.
Estamos crescendo e oferecendo oportunidades recíprocas”,
disseMantega. Eleobservou aindaqueos Bricstêm umtotalconjunto de reservas de US$ 4,5 trilhões (mas não disse que a China
sozinha tem US$ 3,2 trilhões).
Mantega lembrou ainda co-

mo, logo depois do estouro da
grande crise global em setembro
de 2008, o financiamento internacional ao comércio exterior
travou: “Ninguém exportava
nemimportava”. Na época, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) estende uma linha de swap em dólares de US$
30 bilhões para o Brasil (o mesmo foi feito para outros países),
que não chegou a ser utilizada.
Para o ministro, o reforço mútuo entre os Brics, que será estabelecido imediatamente entre
Brasil e China, pode oferecer garantia semelhante.

É a fatia que a China representa hoje no comércio brasileiro, uma relação
Fonte: Oos
Estado
de S. Paulo,
São Paulo,
22 jun.2012,do
Economia
de US$ 77 bilhões, que faz dos chineses
maiores
parceiros
comerciais
Brasil& Negócios, p. B4.

Ganha força possível reajuste na gasolina
Lobão e Mantega já
justificam possível alta;
Graça diz que ‘não pode
falar nada’ e Dilma manda
perguntar para Graça
RIO

O ministro de Minas e Energia,
EdisonLobão,abriuontem espaço para que um eventual reajustedepreçosdoscombustíveispela Petrobrás seja repassado ao
bolso do consumidor. Lobão indicou que há pouca margem de
manobraparaabsorveruma possível alta nas refinarias com a redução da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide) e lembrou que há quase
uma década não há um reajuste
efetivo nas bombas.
“Não há um aumento de preços para o consumidor há nove
anos”, disse Lobão a jornalistas

em evento da Rio+20.
O ministro, no entanto, afirmou que não há decisão sobre
quando poderia ocorrer um
eventual reajuste para o diesel e
a gasolina vendidos pela Petrobrás e de quanto seria o aumento. Disse apenas que o governo
faz simulações sobre o impacto
para o caixa da empresa e para a
inflação.
“Existem estudos permanentes, simulações sobre possíveis
reajustes. Não temos decisão tomada. Tudo mais (quando seria
umreajusteedequanto)nãopassa de um pouco de especulação”,
afirmou Lobão.
O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, em coletiva também
durante a Rio+20, afirmou que,
apesar de ser presidente do conselhodeadministração daPetrobrás,cabeàpresidentedacompanhia, Graça Foster, anunciar um
eventualaumento.Adecisão,porém, é política.

As chegar para o fórum de mulheres líderes sobre igualdade de
gênero e empoderamento das
mulheres no desenvolvimento
sustentável, no Riocentro, onde
participavadaRio+20,Graçaevitou comentar a possibilidade de
aumento da gasolina. “Não vou
falar nada”, declarou ela ao ser
questionada pelo Estado se a
presidente Dilma Rousseff havia
autorizado o reajuste do preço
dos combustíveis em cerca de
10%.
“Nem 5,nem 10, nem 15%. Não
posso falar nada”, declarou Graça, se recusando a dizer sequer
se a presidente havia concordado com o reajuste. “Não posso
falar nem se foi aceito”, emendou. Segundo Graça Foster, na
semana que vem, a Petrobrás vai
anunciar para a imprensa os planos da empresa para o futuro.
Ao final da cerimônia, a presidente Dilma, ao ser questionada
se haveria aumento da gasolina,

Prévia da inflação de junho cai
para 0,18%, segundo o IBGE
Perda de ritmo do
IPCA abre espaço para
que o governo promova
novos cortes de juros,
afirmam analistas
Fernanda Nunes
ESPECIAL PARA O ESTADO/RIO

A prévia da inflação de junho, divulgada ontem no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15
(IPCA-15),surpreendeuomercado com taxa abaixo do piso das
expectativas.A alta foi deapenas
0,18%, com a contribuição forte
do grupo Transportes, que teve
variação negativa de 0,77% – re-

flexo da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), que barateou os automóveis novos, e da queda do preço
do etanol. Em maio, o IPCA-15
havia batido 0,51%.
O ritmo lento da inflação em
junhotevecomoprincipaismotivos a dissipação dos reajustes de
cigarros e medicamentos, além
da forte redução dos preços de
automóveis, destaca o diretor de
Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, Octavio de Barros, que aponta também como
fator relevante a desaceleração
de vestuário, típica deste período do ano.
“A inflação está bastante comportadaneste ano e ainda deverá

mostrar resultados mais baixos
no curtíssimo prazo. Considerando o ritmo ainda lento da atividade,orepasse das altasobservadasnosíndicesaoprodutordeve ser limitado para o consumidor. Assim, a inflação deverá encerrar o ano em patamar muito
mais confortável do que o imaginado no início do ano, mas ainda
um pouco acima da meta”, diz.
Já o professor de Economia
Luiz Roberto Cunha, da PUCRio,nãovê riscode comprometimento para a meta de inflação de
4,5% para 2012 e 2013 – com dois
pontos porcentuais de margem,
para cima ou para baixo – mesmodianteda possibilidadederetomada da economia a partir do
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“Não vou falar nada.”
“Nem 5, nem 10, nem
15%. Não posso
falar nada.”
“Nem posso falar se
foi aceito (os planos
da estatal para
o futuro).”

devolveu a pergunta à Graça.
“PerguntemàGraçaFoster”,respondeu.
Novo tom. As declarações de

Lobão e Mantega – responsáveis
por autorizar reajustes – marcam uma mudança de tom em
relação a comentários das últimas semanas. Negativas pe-

segundosemestre.“Nãohámotivo para pensar em rever a meta
de inflação e causar instabilidade no mercado”, afirma Cunha,
que aposta numa inflação de
4,9% no fechamento do ano e de
5,5% no acumulado de 2013.
A perda de ritmo da inflação
abre espaço para que o governo
promova ajustes na economia,
favoráveis a combater os efeitos
da crise internacional no mercado interno, acredita a economista Mônica de Bolle, diretora do
Instituto de Estudos de Política
Econômica – Casa das Garças e
sócia da Galanto Consultoria.
Oresultado doIPCA-15permite a redução da taxa de juros, um
estímulo ao investimento pelo
setor industrial. Também é, segundo a economista, favorável a
eventual aumento do preço dos
combustíveis, o que reforçaria o
caixa da Petrobrás e liberaria a
empresa a realizar, sem dificuldades, o seu plano de negócios.

remptórias de ambos sobre um
reajuste foram substituídas por
justificativas para possíveis reajustesourespostasevasivas.“Vamos ouvir a Petrobrás, se é que
vaiteresseaumento”,disseMantega, afirmando que o que há são
especulações.
Desde que foi criada para funcionarcomoumcolchãoamortecedor de variações no preço de
combustíveis, a Cide já foi reduzidadeR$0,50porlitrodegasolina para R$ 0,091. A arrecadação,
que em 2003 era de R$ 1 bilhão,
este ano deve ficar em R$ 400
milhões, mesmo com a alta do
consumo. “Esgota-se com isso a
Cide”, disse Lobão.
Sefosse zerada, aCide poderia
absorver alta de8% para a gasolina e de 4% para o diesel sem impacto aos consumidores. As especulações sobre um possível
reajuste cresceram depois de
apresentado o plano de negóciosda Petrobrásnasemanapassada, com um aumento (5,2%)
de investimentos previstos no
planejamento quinquenal (US$
236,5 bilhões até 2016). Segundo

fontes,o plano recomendagenericamente um reajuste de 15%
nos combustíveis, de forma a financiar os investimentos.
Há um mês, Mantega havia
afirmado que, apesar da alta do
dólar para a casa dos R$ 2 afetar
as contas da Petrobrás, a reduçãodospreçosdobarrildepetróleo no mercado internacional
afastava a previsão de um reajustenoscombustíveis. Aindanasemana passada, Graça havia defendido um aumento, já que a inversão das tendências de preço
do dólar e do petróleo, em sentido contrário, manteve praticamente inalterada a defasagem
de preços da companhia.
A Petrobrás tem registrado
prejuízos bilionários na área de
Abastecimento por precisar importargasolina,apreços maiscaros no mercado internacional,
paraatenderàdemandacrescente do mercado interno, onde o
preço está congelado. /
LEONENCIO NOSSA , LUCIANA NUNES
LEAL, MARIANA DURÃO, GLAUBER
GONÇALVES, SABRINA VALLE E TÂNIA
MONTEIRO

PRÉVIA DO IPCA DESABA EM JUNHO
l Queda da inflação reflete, redução do IPI dos carros
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