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Internacional

América do Sul PIB cresce 7,07% em julho, puxado por comércio e serviços

Mercado interno blinda a
economia do Peru da crise
Fabio Murakawa
De São Paulo

Impulsionado pelos setores
construção, comércio e serviços, o
Peru resiste à crise internacional e
dá sinais de aceleração na econo-
mia. Anteontem, o Banco Central
divulgou que o PIB (Produto Inter-
no Bruto) cresceu 7,07% em junho
sobre o mesmo mês do ano ante-
rior, o maior nível em dez meses.

Ainda que o BC não tenha divul-
gado o dado trimestral consolida-
do — indicador mais confiável da
expansão da economia — os nú-
meros de julho dão mostras de que
a demanda interna ainda tem for-
ça para sustentar o crescimento da
economia do país, em meio às difi-
culdades internacionais. O PIB pe-
ruano é o que mais cresce na Amé-
rica do Sul e o segunda na América
Latina, atrás apenas do Panamá.

“O Peru é um país que, apesar da
crise, tem números muito sólidos.
Em termos fiscais, monetários e
cambiais, parece estar protegido

no curto prazo ante a qualquer
problema internacional”, diz Clau-
dia Cooper, pesquisadora do Cen-
tro de Investigação da Universida-
de do Pacífico, de Lima. “Uma fatia
enorme do crescimento do PIB é
baseado em empresas pequenas,
que não são tão sensíveis ao tema
internacional e estão crescendo.”

Em junho, o setor de construção
cresceu 20,56% no Peru. O PIB do
setor de serviços subiu 7,79%; o do
comércio, 6,69%, segundo o Insti-
tuto Nacional de Estatística e In-
formática (Inei). “A evolução posi-
tiva da demanda interna se reflete
no aumento das vendas de imó-
veis, de 6,91%, do consumo do go-
verno, de 10,51%, da importação
de bens de consumo, de 24,56%, e
da venda de carros leves, de
48,88%”, disse o instituto em nota.
“Além disso, o investimento em
construção cresceu 20,56%.”

Segundo o banco B B VA , alguns
indicadores mostram que a econo-
mia peruana continuou aceleran-
do no mês passado, o que deve re-

sultar num número do PIB maior
ainda para julho. No período, se-
gundo o banco, a produção de
energia elétrica cresceu 6,3%, e as
importações subiram 23,8% ante
julho de 2011. Em junho, a alta na
produção elétrica foi de 5,1%, en-
quanto as importações caíram 1%.

“Somos um país que começa
bem de baixo. Por isso, há muito
espaço para crescer”, diz Cooper.
“Na construção civil, por exem-
plo, muito do crescimento está
no interior. Há muitas obras de
infraestrutura também.”

Segundo o Inei, o repique da
economia reduziu o desemprego
em Lima de 7% para 6,2% no tri-
mestre móvel entre maio e julho.
O número de desempregados em
Lima caiu em 31 mil pessoas, pa-
ra 298,7 mil, diz o instituto.

Com desemprego baixo e o con-
sumo em alta, a maior preocupa-
ção do governo é socorrer as ex-
portações, mais vulneráveis à crise
internacional. Desde setembro de
2011, foi liberado US$ 1,7 bilhão

para estimular investimentos.
Para Carlos de los Ríos, do Insti-

tuto de Estudos Peruanos, os bons
dados recentes podem não se sus-
tentar no médio prazo “se o país
não resolver problemas como a
burocracia e o elevado conflito so-
cial”. “Esses são elementos que em
algum momento pesar”, diz De los
Ríos. “Daqui a cinco, dez anos, va-
mos enfrentar os primeiros freios.”

Fonte: Inei

Peru resiste à crise
Alta mensal anualizada do PIB (em %)

4

6

8

10

Jan

2011

Jan

2012

Jun

9,74

5,57

7,07

Argentina supera o
Brasil e lidera em
gasto público na AL
Francisco Góes e Guilherme Serodio
Do Rio

A Argentina superou o Brasil e
tornou-se o país da América Lati-
na com a maior participação do
Estado na economia. Este ano o
gasto público na Argentina, con-
siderando os três níveis de gover-
no (União, estados e municí-
pios), deve alcançar quase 42%
do Produto Interno Bruto (PIB),
segundo projeção do economis-
ta-chefe da Fundação de Pesqui-
sas Econômicas Latino-America-
nas (Fiel), Daniel Artana. O Brasil
deve ficar em segundo lugar,
com um percentual de gasto em
relação ao PIB de 39,1% e a Vene-
zuela em terceiro, com 35,9%.

“Desde 2003, a Argentina au-
mentou em mais de 13 pontos do
PIB a participação do Estado na
e c o n o m i a”, diz Artana. Ele chegou
a ser vice-ministro da Economia da
Argentina por um breve período
no governo do ex-presidente Fer-
nando de la Rúa, em 2001.

Historicamente, o país com
maior participação do Estado na
economia na região é o Brasil,
que tem um PIB maior do que o
dos vizinhos. Mas a política de
forte aumento dos gastos com
aposentadoria, educação e com
os subsídios concedidos ao setor
privado fizeram disparar a parti-
cipação do Estado na economia
argentina, diz Artana.

Ele entende que a participa-
ção do Estado na economia ar-
gentina poderá subir ainda mais

em 2013, como resultado de
uma política econômica marca-
da por muitos controles que
tendem a se acentuar. O governo
da presidente Cristina Kirchner
é, na visão do economista, “po -
p u l i s t a” em termos da expansão
do Estado na economia.

O cálculo feito pela Fiel segue
metodologia do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), segundo
a qual são considerados os inves-
timentos e o superávit operacio-
nal das empresas públicas, sem
incluir o gasto corrente feito por
essas empresas, diz Artana.

Ele afirma que a participação
do Estado venezuelano na eco-
nomia poderia ser maior se fosse
considerado todo o gasto das
empresas públicas, sem excluir
as despesas correntes. Depois da
Venezuela, aparecem no ranking
a Colômbia, com 27,3%; o Méxi-
co, com 25,2%; o Chile, com
23,4%, e o Peru, com 19,8%.

As projeções da Fiel apontam
ainda que a Argentina deverá ter-
minar o ano com crescimento ze-
ro, forte queda no investimento
(da ordem de 15% sobre 2011) e
inflação na casa dos 24% ou 25%,
mais do que o dobro do dado ofi-
cial, da ordem de 9% a 10%. “Mes -
mo com a economia estagnada
este ano, a inflação tem subido e
isso se relaciona com o gasto pú-
b l i c o”, afirma Artana.

A Fiel prevê que em 2013 a eco-
nomia argentina deve crescer 2% e
depois terá um ciclo de crescimen-
to baixo. “Não vejo grandes mu-
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Daniel Artana: Cristina Kirchner comanda expansão do Estado na economia
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danças até 2013. Depois o governo
terá ver o que faz nos dois anos res-
tantes até o fim de mandato [de
Cristina Kirchner], no fim de
2 0 1 5 .” A visão de Artana é que o
governo fará algumas correções de
rumo, mas não o suficiente para
restabelecer a rentabilidade dos
setores da economia mais ligados
ao comércio exterior, que têm per-
dido competitividade.

Luiz Guilherme Schymura, di-
retor do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV), diz que no con-
tinente, de 2001 para cá, tanto em
países em que o Estado se faz mais
presente na economia, como Ar-
gentina e Venezuela, quanto
aqueles com participação estatal
mais discreta, como Colômbia e
Chile, houve aumento das despe-
sas públicas. Para ele, o caso brasi-
leiro é o de um país com um Esta-
do grande, “mas sem tanta desor-
ganização como na Venezuela ou

na Argentina, onde há muita mu-
dança nas regras do jogo”.

“Lá [na Argentina] o Estado es-
tá crescendo com uma desorde-
nação completa”, critica, citando
a reestatização da Y P F. Na sua opi-
nião, medidas assim diminuem
as possibilidades de aumento da
produtividade e dificultam as
perspectivas de crescimento. Mas
Schymura também vê problemas
nos países onde o Estado é me-
nor. No Chile, greves e manifesta-
ções populares cobram o aumen-
to dos gastos públicos, diz.

Para Armando Castellar, do Ibre,
“mais que meramente uma ques-
tão fiscal, esta é uma questão de
modelo econômico”. Hoje há cla-
ramente dois modelos distintos na
região, aponta. Com economias
mais abertas e inflação mais baixa,
Peru, Colômbia e Chile, obtiveram
resultados melhores no PIB. “A
grande questão é saber em que
grupo está o Brasil”, afirma.

Em pesquisa global,
executivos preferem
reeleição de Obama
Sarah O’Connor e Richard McGregor
Financial Times

Executivos de empresas de todo
o mundo consideram que a per-
manência de Barack Obama como
presidente dos EUA seria melhor
para a economia mundial do que
sua eventual derrota e a chegada
ao poder de Mitt Romney nas elei-
ções americanas em novembro, se-
gundo pesquisa FT/Economist
Global Business Barometer.

Dos 1.700 executivos consulta-
dos, o número dos que disseram
que uma vitória de Obama será
melhor para a economia mundial
correspondeu ao dobro dos que
apostaram em Romney como
perspectiva mais favorável. Os
37% restantes acreditam que o vi-
torioso nas eleições americanas
não fará diferença nessa esfera.

Entre os executivos americanos
consultados, as opiniões revela-
ram maior equilíbrio: 37% disse-
ram que Obama seria melhor, con-
tra 33% que optaram por Romney.

Executivos de todas as regiões
disseram que um novo mandato
para Obama seria melhor também
para suas empresas, com exceção
dos EUA, onde um número um
pouco maior considerou mais van-
tajosa a vitória de Romney. A son-
dagem foi realizada nas últimas
duas semanas de julho, antes de
Romney escolher Paul Ryan como
seu candidato a vice-presidente.

Romney contou com amplo
apoio especialmente no setor fi-
nanceiro, que respaldou Obama
com doações significativas em
2008, mas que agora redirecio-
nou seus recursos para a campa-
nha do candidato republicano.

Romney prometeu revogar a
lei Dodd-Frank que regula o se-
tor financeiro, ceder mais terras
da União à produção de petró-
leo e gás, atenuar os controles
ambientais sobre a mineração
do carvão e reduzir o poder re-
gulador de Washington sobre a
atividade econômica em geral.

Mas os planos de Romney de re-
formular o sistema fiscal podem
representar uma ameaça para al-
gumas empresas, já que ele diz que
abolirá muitos incentivos fiscais
para neutralizar os efeitos da per-
da de arrecadação gerada por re-
duções generalizadas das alíquo-
tas de imposto. Romney e Ryan
ainda não especificaram quais as
deduções que pretendem anular.

O termômetro trimestral das

empresas também revela um
avanço do pessimismo, entre os
executivos, com relação às pers-
pectivas de suas empresas e seto-
res, em vista da desaceleração da
economia mundial. Na pergunta
sobre as expectativas para suas
empresas nos próximos seis me-
ses, o número de otimistas supe-
rou o de pessimistas pela menor
margem desde que a pesquisa co-
meçou a ser feita, 18 meses atrás.

Por outro lado, três em cada
dez executivos consideraram
que as condições de atuação vi-
gentes em seus setores devem se
deteriorar, contra dois em cada
dez que apostam em uma melho-
ra. Essa foi a menor proporção
desde o terceiro trimestre do ano
passado, quando a crise da zona
do euro ganhava terreno.

Executivos de empresas auto-
mobilísticas e de indústrias de
transformação foram os que se re-
velaram mais pessimistas sobre as
perspectivas para os seus setores. O
nível mundial de atividade da in-
dústria de transformação caiu em
junho e julho, segundo pesquisas
paralelas realizadas entre gerentes
de compras. Foi o menor indicador
para o setor dos últimos três anos.

Os executivos pesquisados se re-
velaram também mais pessimistas
com relação à economia mundial
do que três meses atrás, mas me-
nos do que na virada do ano.

A maioria previu que a econo-
mia da zona do euro, que se re-
traiu no segundo trimestre do
ano, deverá se deteriorar ainda
mais nos próximos seis meses.
No cômputo geral, eles conside-
raram também que a economia
do Reino Unido, que já atravessa
um duplo mergulho recessivo, fi-
cará ainda mais frágil.

Com relação à China, as opi-
niões se mostraram mais dividi-
das. Trinta por cento dos consulta-
dos estimam que as condições da
economia chinesa vão se deterio-
rar e 24% apostaram em sua me-
lhoria. As economias brasileira e
americana foram as que desperta-
ram o maior grau de entusiasmo.

O risco do mercado teve menor
peso nas preocupações dos exe-
cutivos, mas o grupo de empresá-
rios preocupados com a disponi-
bilidade de crédito registrou-se
um aumento significativo, de 11
pontos percentuais, em relação a
um ano atrás. Aumentou ainda o
grau de apreensão com ci-
berataques e fraudes.

Desastres naturais matam
mais mulheres no mundo
Daniela Chiaretti
De São Paulo

Mulheres e meninas são as
maiores vítimas de furacões, terre-
motos, tsunamis, inundações e ou-
tros eventos extremos, climáticos
ou não. Elas representam de 68% a
89% das mortes que ocorrem nes-
ses fenômenos no mundo todo. As
mulheres são 72% das pessoas que
vivem em condições de extrema
pobreza o que as torna mais vulne-
ráveis em situações de desastres.

Há mais de dez anos a médica e
ecologista Ursula Oswald Spring,
da Universidade Nacional Autôno-
ma do México, tenta descobrir os
motivos. Há várias razões — desde
o abandono do companheiro ao
uso de roupas longas, como bur-
cas, que limitam seu movimento
em momentos urgentes. “O papel
das mulheres é o de cuidar, então
salvam filhos, pais e animais e não
enxergam o risco que correm”, diz.

Os dados foram apresentados
ontem, em São Paulo, no seminá-
rio “Gerenciando Extremos Climá-
ticos e Desastres na América Latina
e no Caribe”, que repercute os re-
sultados de um relatório especial
do IPCC, o braço científico das Na-
ções Unidas. No evento, promovi-
do pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp) e pelo Instituto de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), discutiu-se co-
mo os países podem se adaptar aos
impactos da mudança climática.

A tendência é estudar o cruza-
mento de eventos extremos com o
grau de vulnerabilidade da região,
explicou José Marengo, do Inpe.
Ele lembrou que, na última seca no
Nordeste, o governo enviou cestas
básicas aos habitantes — o que não
representa um esforço de adapta-
ção à mudança climática. “A seca
no Nordeste é algo que não pode-
mos combater, temos que apren-
der a conviver com ela”, explicou.

Curtas

IED na China
O investimento estrangeiro di-

reto (IED) na China caiu 8,7% em
julho, para US$ 7,58 bilhões, na
comparação com o mesmo mês
do ano passado, de acordo com in-
formações divulgadas ontem pelo
Ministério do Comércio. O resulta-
do de julho também foi inferior ao
de junho, quando o IED havia tota-
lizado US$ 12 bilhões. De janeiro a
julho, o investimento estrangeiro
direto recuou 3,6% em compara-
ção ao mesmo período do ano
passado, para US$ 66,7 bilhões, in-
formou o ministério.

ONU sai da Síria
O Conselho de Segurança da

Organização das Nações Unidas
ordenou ontem a saída de seus
observadores na Síria. Após qua-
tro meses de missão, os enviados
não conseguiram pôr um fim
aos choques entre o regime de
Bashar al Assad e os insurgentes.

Londres rejeita asilo do Equador a Assange
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O Equador decidiu conceder asilo
político a Julian Assange, mas o
governo britânico declarou que não
pretende conceder salvo-conduto
para que o criador do WikiLeaks
possa sair da embaixada equatoriana
em Londres. Após sugerir que poderia
entrar à força para prender Assange,
o Reino Unido aparentemente desistiu
da opção — o chanceler William
Hague disse que “não há nenhuma
ameaça de invasão à embaixada”. O
Reino Unido quer extraditar Assange
para a Suécia, onde ele é acusado de
estupro. Cidadão australiano,
Assange teme ser enviado pelo
governo sueco para os EUA, que
pretendem condená-lo pela
divulgação de documentos secretos.
O impasse ameaça prolongar o
confinamento de Assange, que já está
há 59 dias na embaixada. A situação é
análoga à do senador boliviano Roger
Pinto, que em maio pediu e obteve
asilo político no Brasil, mas não pode
viajar porque a Bolívia se recusa a dar
salvo-conduto para que ele deixe a
embaixada brasileira em La Paz.

GP INVESTMENTS, LTD.
Companhia Aberta com sede em Bermudas

FATO RELEVANTE
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, GP INVESTMENTS, LTD., com sede em
129 Front Street, Penthouse, Hamilton HM 12, Bermuda (a “Companhia”), cujas Ações Classe A são
negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”)
através de Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”), vem a público comunicar que, a Companhia
aprovou a recompra, no período de 16 de agosto de 2012 a 16 de agosto de 2013 inclusive, de até
12.468.037 ações Classe A de emissão da Companhia, incluindo as ações negociadas na forma de
BDRs (que representam aproximadamente 10% das ações em circulação nesta data). A operação
de recompra de ações Classe A e BDRs será realizada por meio da Bolsa de Valores de Luxemburgo
e da BM&FBOVESPA, respectivamente, a preços de mercado na data de cada aquisição através de
uma ou mais dentre as seguintes corretoras: Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM; Deutsche Bank CV
S.A., BTG Pactual CTVM S.A., Itaú Corretora de Valores S.A. e Goldman Sachs do Brasil Corretora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

São Paulo, 15 de agosto de 2012

Álvaro Lopes da Silva Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




