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Internacional

América do Sul Governo cria monitoramento para evitar “prejuízos ao patrimônio público”

Argentina aumenta o controle
sobre empresas estrangeiras
César Felício
De Buenos Aires

As empresas na Argentina que
contaram com recursos dos an-
tigos fundos de pensão estatiza-
dos em 2008 ganharam um no-
vo motivo de preocupação na se-
mana passada. Um decreto da
presidente Cristina Kirchner
normatizou a atuação dos dire-
tores indicados pela Anses, a au-
tarquia previdenciária que pas-
sou a centralizar as participa-
ções acionárias dos antigos fun-
dos nas empresas privadas do
país. Desde abril do ano passa-
do, Cristina determinou que a
Anses deveria ter assento nas di-
retorias que contam com esse ti-
po de capital, mas não havia um
controle dessa atuação por parte
da Casa Rosada.

Pelo decreto, o vice-ministro
da Economia Axel Kicillof irá co-
ordenar a ação de 50 diretores

em 28 empresas, entre elas a Pe -
trobras, o banco Patagonia, que é
controlado pelo Banco do Brasil,
e a Quickfood, empresa de pro-
cessamento de carne recente-
mente assumida pela Brasil Fo-
ods após um acordo com a tam-
bém brasileira Marfrig.

Na Petrobras, a participação da
Anses é de 9,8%; segundo o último
balanço da subsidiária enviado pa-
ra o órgão regulador de mercado
de capitais em Nova York. Na Qui-
ckfood, a participação da autar-
quia é de 5,3% e no banco Patago-
nia a Anses conta com 15,3%.

Os diretores designados pela
Anses irão repassar informações
mensalmente para Kicillof sobre
as decisões das empresas. Um
“sistema de informação para o
monitoramento permanente das
sociedades” será criado.

Kicillof receberá relatórios so-
bre balanços, informes de gestão,
orçamentos e planos de investi-

mentos. O decreto estabelece,
contudo, que as informações te-
rão caráter sigiloso.

Os representantes da Anses
serão orientados a “resguardar o
interesse público” durante as
reuniões deliberativas. Será da-
da particular atenção aos acon-
tecimentos dentro das organiza-
ções “suscetíveis de acarretar
prejuízos para o patrimônio pú-
blico, lesar o interesse do Estado
ou que configurem transgres-
sões em matéria tributária,
aduaneira ou previsional”.

Para que não reste dúvida so-
bre a quem se reportam os dire-
tores, o decreto determina que os
salários dos representantes da
autarquia serão pagos pelas so-
ciedades diretamente ao Minis-
tério da Economia, que irá repas-
sar o pagamento aos executivos.

Segundo um advogado ligado
a investidores brasileiros, a nova
orientação não deve afetar o coti-

diano administrativo das empre-
sas, mas o sistema de monitora-
mento implantado pode inibir
investimentos novos. “O normal
em uma pessoa jurídica é que os
diretores tenham como diretriz
máxima os interesses da empre-
sa, porque sempre pode haver si-
tuações de conflito entre uma
empresa privada e o governo”,
comentou, sob reserva.

O decreto marca ainda a ascen-
são como interlocutor com o se-
tor privado de Axel Kicillof, um
economista que se notabilizou
por textos doutrinários em que
tenta fundir o marxismo com a li-
nha keynesiana. Kicillof estava à
esquerda do governo de Cristina
Kirchner até 2009, quando pas-
sou a ocupar um cargo de direção
na Aerolineas Argentinas, que foi
estatizada no ano anterior.

Em 2011, a designação de Ki-
cillof como um dos representan-
tes da Anses na diretoria da Si-

derar, uma subsidiária do grupo
siderúrgico Te c h i n t , fez com que
a empresa privada fosse a única
da Argentina a reagir ao decreto
de Cristina que abriu espaço pa-
ra indicados do governo nas so-
ciedades em que o poder públi-
co é acionista.

Neste ano, Kicillof chegou ao
comando da secretaria de Política
Economica e substituto eventual
do ministro da Economia Hernán
Lorenzino, a quem deve subordi-
nação apenas do ponto de vista
formal: seu vínculo direto é com a
presidente. No mesmo dia em
que Cristina centralizou as parti-
cipações acionárias nas empre-
sas, Kicillof recebeu mais um qui-
nhão de poder: em outro decreto,
a presidente atribuiu à sua secre-
taria a faculdade de regular o se-
tor privado de óleo e gás.

Procuradas pelo Va l o r , a Pe-
trobras, o banco Patagonia e a
Quickfood não se manifestaram.

Cristina fecha
mais o câmbio
De Buenos Aires

Em mais uma medida para res-
tringir o comércio de divisas na Ar-
gentina, o governo da presidente
Cristina Kirchner determinou que
turistas argentinos só poderão ad-
quirir a moeda de curso legal do
país do destino. Assim, os argenti-
nos que visitam o Brasil só poderão
adquirir real pelo câmbio oficial.

O Brasil é o destino de 27,5% dos
turistas argentinos, o que significa
cerca de 800 mil visitantes por ano.
Apenas 4% do mercado de divisas
na Argentina, contudo, está em
real, ante 86% em dólar. Desde ou-
tubro, o governo adotou uma série
de medidas para revogar a liberda-
de cambial que imperava até en-
tão. Já não é mais possível a com-
pra de dólares para fins de pou-
pança, por exemplo, e foram cria-
das restrições para a aquisição de
divisas para fins imobiliários.

Há 15 dias, foi criado um limite
de US$ 300 em efetivo para remes-
sas mensais a familiares no exte-
rior e, há dois meses, turistas ar-
gentinos ficaram impedidos de
utilizarem cartão de débito no ex-
terior, salvo se possuírem conta em
dólar na Argentina. (CF)

Obama avança em Estado vital para reeleição
Richard McGregor
Financial Times

A cena incorporava todas as
contradições recorrente do discur-
so padrão de Barack Obama —
uma praça de cidade pequena, um
pódio modesto e uma multidão
formada pela nata da sociedade
local, cercada por severos agentes
do Serviço Secreto e atiradores em
vestimentas negras nos telhados.

Recorrente também foi o local
escolhido por Obama — a cidade
de Mansfield, em Ohio, Estado que
os candidatos têm de vencer para
conquistar a Casa Branca.

A visita de Obama a Ohio na
quarta-feira foi sua nona neste
ano, tornando-o o Estado mais vi-
sitado pelo presidente do que
qualquer outro em 2012, exceto
por Virgínia e Maryland, vizinhos a
Washington, e Nova York.

Os EUA viveram grandes mu-
danças étnicas e demográficas
nos últimos cinquenta anos, com
um surto de imigrantes hispâni-
cos e uma mudança da popula-
ção para o sul e oeste do país.

Mas Ohio manteve seu status
de “swing state” (Estado que, ao
contrário da maioria, a cada elei-
ção pende ou para o Partido De-
mocrata ou para o Republicano),
em termos de voto presidencial,
durante todo esse período. Como
um microcosmo das megaten-
dências na economia política
americana, quando o país troca
de marcha, Ohio continua acom-
panhando a mudança.

“Se eu estivesse em Marte no dia
da eleição e tivesse direito a fazer
uma só pergunta, eu indagaria so-
bre quem venceu em Ohio e então
lhe diria quem é o presidente dos
E U A”, disse Jerry Austin, consultor
do Partido Democrata no Estado.

A história dá sustentação a essa
afirmação. Nenhum republicano
ganhou a Casa Branca sem Ohio. O
último democrata a vencer sem o
Estado foi John Kennedy, em 1960.

A campanha de Obama traçou
uma série de caminhos para a vitó-
ria passando por diferentes Esta-
dos e regiões numa eleição que o
presidente poderá facilmente per-
der devido ao persistente pessi-
mismo com a economia. Uma vitó-
ria na Flórida quase certamente
manteria Obama na Casa Branca.
A Virginia, ao sul de Washington,
no passado um reduto republica-
no, é crucial, assim como o Colora-
do, no montanhoso oeste.

Mas Romney sabe que terá
poucas esperanças, a menos que
possa canalizar o sentimento an-
ti-Obama que varreu Ohio nas
eleições na metade do mandato
presidencial, em 2010, quando
os republicanos ganharam uma
série de cadeiras no Congresso e
o posto de governador.

A economia diversificada do
Estado recuperou-se um pouco, a
partir de então, e o desemprego
em Ohio está um ponto percen-
tual abaixo do indicador nacio-
nal, de 8,3%, anunciado na sema-
na passada com o relatório sobre
o emprego em julho.

Grande Estado na região centro-
oriental, Ohio abriga a segunda
maior indústria automobilística
no país, regiões agrícolas próspe-
ras, grandes cidades como Cleve-
land, às margens dos oceânicos
Grandes Lagos, e o início de um
boom de gás de xisto em áreas pró-
ximas à Pensilvânia.

“Trabalhadores de colarinho
azul, de colarinho branco, agricul-
tores, centros de cidade deteriora-
dos, subúrbios, população negra,
mais hispânicos, o que você quiser,
nós temos”, disse Austin.

Assim como as outras regiões
industriais, Ohio tem lutado para
superar a sua imagem de “cintu -
rão de ferrugem”, um rótulo que
está ficando desgastado, mais de
três décadas depois que siderúr-
gicas e outras indústrias começa-
ram a fechar as portas, em meio a
ondas de concorrência da Ásia.

Akron, segunda parada de
Obama na viagem da semana
passada, simboliza a recupera-
ção errática de Ohio. Centro de-
bate mundial da fabricação de
pneus até a ascensão do Japão na
década de 1970, Akron perdeu
dezenas de milhares de empre-
gos em fábricas, mas também re-
estabeleceu-se como um centro
educacional e de pesquisas.

Nos últimos dois anos, a indús-
tria automobilística de Ohio recu-
perou-se com o socorro de Obama
à indústria automobilística. Agri-
cultura, educação e serviços de
saúde ampliaram, todos, seus ní-
veis de emprego em 2012.

O maior problema de Obama
são os homens da classe operária
branca, que nunca simpatizaram
com o presidente e aceitam ainda
menos seu engajamento em cau-
sas socialmente liberais, como ca-
samento de gays, especialmente
quando seus empregos e suas ren-
das estão sendo espremidos.

Mas alguns sindicalistas pende-
ram de volta para o campo demo-
crata, irritados com o empenho do
governador do Estado republica-
no em restringir seus direitos de
negociação salarial coletiva.

Ambos os campos e as organiza-
ções financiadoras das campanhas
a eles alinhadas, especialmente no
lado republicano, estão despejan-
do dinheiro e recursos no Estado,
meses antes das eleições de no-
vembro, com uma intensidade que
supera as eleições anteriores.

“Se você ligar a TV, poderia
pensar que a eleição será na pró-
xima terça-feira”, disse Mark
Weaver, consultor republicano.

John Green, professor de ciência
política na Universidade de Akron,
avalia que Obama está ligeiramen-
te à frente, uma sensação reforça-
da por uma pesquisa na semana
passada que lhe atribuiu uma van-
tagem de seis pontos em Ohio.

“Os democratas estavam fican-
do frustrados por que Barack
Obama tinha gasto muito tempo
e dinheiro no Estado e as pesqui-
sas não mostravam um avanço”,
disse ele. “Bem, elas talvez te-
nham finalmente começa-
do a melhorar.”

Republicanos arrecadam
mais que democratas
pelo 3o mês consecutivo
Agências internacionais

Pelo terceiro mês consecutivo,
o candidato republicano à Presi-
dência dos Estados Unidos, Mitt
Romney, e o seu partido arreca-
daram mais dinheiro que o pre-
sidente Barack Obama e o Parti-
do Democrata, de acordo com
informações divulgadas ontem
pelas campanhas.

Romney e os vários comitês re-
publicanos somaram mais de
US$ 101,3 milhões em doações
julho, enquanto Obama e os de-
mocratas conseguiram US$ 75
milhões no período. Se a tendên-
cia se mantiver, será a primeira
vez que um presidente america-
no no cargo arrecada menos que
o rival oposicionista.

Continuando a depender
principalmente da ajuda de
grandes doadores, Romney, o
Comitê Nacional Republicano e
os diretórios estaduais do parti-
do envolvidos no esforço de arre-
cadação terminaram o mês pas-
sado com um saldo de US$ 185,9
milhões nos seus cofres. A cam-
panha de Obama não divulgou
quanto tinha em caixa.

A doação média ao presidente
democrata foi de US$ 53,49 —
98% das doações foram de valo-
res abaixo de US$ 250. Já no
campo republicano, 94% fica-

ram abaixo desse nível.
No geral, Obama e os demo-

cratas ainda estão na frente na
arrecadação total, tendo US$
627 milhões, em comparação
aos US$ 495 de Romney e os re-
publicanos. Mas a vantagem está
se reduzindo rapidamente.

Na eleição de 2008, Obama te-
ve grande apoio em Wall Street.
Porém, neste ano, a situação mu-
dou e os grandes investidores es-
tão vendo Romney como um
candidato mais favorável aos ne-
gócios. Obama perdeu a con-
fiança de muitos em Wall Street
ao defender mais controles so-
bre as instituições financeiras
após as recentes crises dos seto-
res bancário e imobiliário.

A campanha de Romney vem
se beneficiando principalmente
das doações feitas aos chamados
“super PACs” (comitês de ação
política, em inglês). Ao contrário
das doações feitas diretamente
aos candidatos, que têm um teto
de US$ 5 mil, aquelas feitas aos
super PACs são ilimitadas — o
único impedimento legal que es-
sas organizações enfrentam é
que não podem agir de forma co-
ordenada com a direção das
campanhas. Na prática, elas são
comandadas por pessoas que até
pouco tempo tinham relações
próximas com os candidatos.

.

EUA acusam banco de
criar esquema com Irã
Dow Jones Newswires

O regulador máximo do mer-
cado financeiro de Nova York
acusou a unidade americana do
Standard Chartered de ser uma
“instituição desonesta” que fez
um esquema com o governo do
Irã para esconder mais de US$
250 bilhões em transações ile-
gais por quase uma década.

O Departamento de Serviços Fi-
nanceiros do Estado de Nova York
ameaçou revogar a licença da sub-
sidiária do banco inglês. A agência
ordenou que os funcionários da
subsidiária americana “expliquem
essas aparentes violações da lei”
em audiência no fim deste mês. O
Standard Chartered foi notificado
ontem da ação regulatória.

A lei dos Estados Unidos restrin-
ge fortemente as relações de insti-
tuições financeiras com países es-
trangeiros com sanções. O objetivo
da lei é evitar o financiamento de
terroristas, traficantes de armas e
de drogas. Os bancos são obriga-
dos a acompanhar de perto os mo-
vimentos de dinheiro para detec-

tar sinais de atividades suspeitas.
O superintendente do departa-

mento, Benjamin Lawsky, disse
que a investigação em andamento
também “descobriu evidências a
respeito do que são, aparentemen-
te, esquemas semelhantes” da sub-
sidiária do Standard Chartered em
Nova York “para conduzir negó-
cios com outros países sanciona-
dos pelos EUA, como a Líbia, a Bir-
mânia e o Sudão”. Birmânia é o an-
tigo nome do país asiático hoje co-
nhecido como Mianmar.

Um inquérito de 30 mil pági-
nas, que reúne memorandos in-
ternos, e-mails e outros docu-
mentos do Standard Chartered,
indica que o banco mascarou a
identidade de clientes iranianos
em 60 mil transações.

A agência acusou a subsidiária
do banco de uma conspiração
sistemática para falsificar ordens
de transferências e mentir para
os reguladores. Lawsky alegou
que os executivos da unidade
americana tinham amplo conhe-
cimento do esquema, que durou
de 2001 a 2010.

Premiê vira “re b e l d e ” na Síria

A
P

O premiê da Síria, Riyad Hijab (em foto
sem data), renunciou ontem, em mais
um duro golpe ao regime de Bashar al
Assad. Hijab criticou o “g e n o c í d i o” e
os “bárbaros assassinatos” c o m et i d o s
pelo regime “te r ro r i st a ” e “a s s a s s i n o”
e disse que se juntará aos rebeldes que

lutam pela queda de Assad. O
embaixador da Síria no Iraque e um
general próximo do presidente já
haviam desertado. Também em junho,
um atentado matou graduados
membros do gabinete de Assad, entre
eles o cunhado do presidente.

Lordes causam racha
em coalizão britânica
B l o o m b e rg

O vice-premiê britânico, Nick
Clegg, disse que determinará que
os parlamentares do seu partido, o
Liberal Democrata, barrem uma
lei proposta pelos conservadores,
após rebeldes da legenda do pri-
meiro-ministro David Cameron te-
rem frustrado os planos de refor-
mular a Câmara dos Lordes.

Clegg afirmou que os conser-
vadores “romperam o pacto” en -
tre os parceiros da coalizão, ao
confirmar que o governo aban-
donou as tentativas de reformar
a Câmara dos Lordes, operante
há 700 anos, até, pelo menos,
2015. Os liberais-democratas
reagirão opondo-se aos planos
de redesenhar os distritos eleito-
rais, mudança que poderia aju-
dar os conservadores nas próxi-
mas eleições gerais, disse ele.

A medida representa a maior
deterioração nas relações entre
os dois partidos desde que assu-
miram o poder, dois anos atrás,
e desperta novas dúvidas sobre a
possibilidade de a aliança sobre-

viver até 2015. Para muitos libe-
rais-democratas, a introdução
de uma Câmara Alta majorita-
riamente eleita é uma priorida-
de — os lordes são nomeados
pela rainha e seus títulos são he-
reditários. Sem um novo acordo
destinado a limitar o período
para a discussão do projeto de
lei, ele não tem chance de suces-
so, disse Clegg.

O abandono do projeto é um
novo golpe para Clegg, que em
2011 perdeu um referendo que
pretendia mudar o sistema de
votação nas eleições gerais. Ele
enfrentará as urnas em 2015 sem
ter aprovado nenhuma mudan-
ças constitucional que garantiu
que apresentaria, durante as ne-
gociações da coalizão, em 2010.

Cameron vem tentando re-
conduzir o funcionamento do
governo à normalidade depois
de ter sido obrigado a abando-
nar várias das propostas de ele-
vação de impostos anunciadas
em março, em decorrência da
reação popular e de meses de
más notícias na área econômica.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




