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O Banco do Japão, banco cen-
tral do país, afrouxou ontem a
política monetária ao aumentar
seu programa de compra de ati-
vos, ao passo que as perspecti-
vas de recuperação de curto pra-
zo da terceira maior economia
do mundo pioraram por causa
do enfraquecimento das expor-
tações e da prolongada desacele-
ração do crescimento chinês.

A decisão veio na sequência
do terceiro afrouxamento quan-
titativo (QE3) do Federal Reser-
ve (Fed, o banco central ameri-
cano) e em meio a temores de
que uma disputa territorial com
a China, o maior parceiro comer-
cial do Japão, vai prejudicar ain-
da mais as exportações.

Mas o presidente do banco

central japonês, Masaaki Shira-
kawa, destacou que a ação foi in-
centivada por recentes dados de-
cepcionantes e não pela ação do
Fed, enquanto protestos anti-Ja-
pão na China tiveram participa-
ção na decisão de afrouxar a polí-
tica.

“As economias internacio-
nais estão desacelerando mais
do que prevíamos, e é por isso
que diminuímos a perspectiva
econômica do Japão”, afirmou
Shirakawa em entrevista após a
decisão. “A recuperação do Ja-
pão pode ser atrasada em aproxi-
madamente um semestre.”

O BC japonês aumentou o pro-
grama de compra de ativos e de
empréstimos, atualmente sua
principal ferramenta de afrouxa-
mento monetário, em 10 tri-
lhões de ienes (US$ 127 bilhões)
– o dobro da quantia habitual –
para 80 trilhões de ienes, com o
avanço destinado a compras de
títulos governamentais e títulos
do Tesouro com desconto.

Um quinto da economia. O estí-
mulo total é agora equivalente a
quase um quinto da economia
japonesa. O BC também proje-
tou recuperação econômica mo-
derada à frente. “Os indicado-
res econômicos do Japão têm se
mostrado fracos, portanto a
ação do BC faz sentido por essa
perspectiva”, afirmou o econo-
mista sênior do Sumitomo Mit-
sui Asset Management em Tó-
quio, Hiroaki Muto. “Shirakawa
tem enviado mensagens de que
o BC nem sempre faz o que o
mercado espera, mas eu acho
que o BC ficou um pouco surpre-
so com o lançamento do QE3 do
Fed.”

Uma sequência recente de da-
dos fracos, incluindo uma que-
da nas exportações e na produ-
ção industrial, deixou as autori-
dades do BC japonês menos con-
vencidas de que a demanda glo-
bal vai se recuperar em breve pa-
ra ajudar na recuperação da eco-
nomia dependente de exporta-
ções. / REUTERS

● Poupança
O BC argentino proibiu a compra
de dólares para poupar

● Transações com imóveis
Está proibido usar dólares nas
operações imobiliárias

● Turismo
Os argentinos só podem comprar
dólares no caso de viagens ao
exterior (com a apresentação da
passagem aérea)

● Caixas eletrônicos
Está proibido o saque em caixas
eletrônicos no exterior das con-
tas bancárias na Argentina

● Aeroportos
Só o Banco de La Nacion poderá
vender e comprar dólares dos
turistas

Argentina quer regular
dólares até nos cofres
Bancos têm 700 mil caixas fortes alugadas e há lista de espera para novas
contratações; estima-se que esses cofres guardem US$ 100 bilhões

BC do Japão afrouxa
política monetária em
meio à freada global
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BC amplia compra de
títulos em US$ 127 bi;
agora estímulos já
somam um quinto da
economia do país

Dólar. Controle proposto por Cristina pode chegar aos cofres

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE / ARGENTINA

As medidas adotadas pelo go-
verno da presidente Cristina
Kirchner para controlar o uso
do dólar podem alcançar os co-
fres particulares alugados nos
bancos do país, por meio do
projeto de lei de reforma do
Código Civil e Comercial, em
debate no Congresso Nacio-
nal, segundo versões da im-
prensa local e de agentes do
mercado.

No entanto, o presidente da
Corte Suprema de Justiça da Ar-
gentina, equivalente ao Supre-
moTribunal Federal, Ricardo Lo-
renzetti, desmentiu a versão e
disse que a reforma prevê um
anexo para o serviço de caixas de

segurança dos bancos para “pro-
teger melhor as pessoas que têm
suas economias guardadas”.

Em entrevista à Rádio 10, de
Buenos Aires, Lorenzetti afir-
mou que os boatos de controle
desse segmento por meio da re-
forma têm o interesse de provo-
car litígios entre bancos e clien-
tes. Segundo ele, o anexo não
tem o objetivo de “desalentar” a
contratação desses serviços, que
são muito usados na Argentina.

O sistema financeiro local pos-
sui cerca de 700 mil caixas fortes
alugadas e todos os bancos que
dispõem do serviço têm lista de
espera para contratação. O mer-
cado estima que essas caixas de
segurança guardam quase a me-
tade dos US$ 200 bilhões que
deixaram o circuito formal de ca-

pital nos últimos 20 anos.
Embora seja um serviço pres-

tado pelos bancos, o Banco Cen-
tral da República Argentina não
tem normas que o regule, por en-
tender que as caixas não fazem
parte do sistema financeiro.

Reforma. A reforma do Código
Civil e Comercial está numa co-
missão especial do Congresso,
presidida pelo juiz Lorenzetti.
Segundo ele, o objetivo de in-
cluir um anexo para regular esse
segmento é fazer com que o ban-
co se torne responsável pela cai-
xa, pelo seu conteúdo e pela segu-
rança do edifício. Normalmen-
te, os contratos entre os clientes
e as instituições preveem um li-
mite de cobertura de seguro de
até US$ 50 mil.

O conteúdo dos caixas fortes é
um segredo dos clientes, mas no
mercado os agentes acreditam
que a inclusão do tema na lei po-
deria levar os bancos a exigir de-
talhes sobre o que está sendo
guardado. A descrição poderia

inibir o uso desse velho sistema
adotado pelos argentinos. Além
do mais, o texto do projeto esta-
belece cláusulas que limitam a
responsabilidade dos bancos
“em casos fortuitos”, que po-
dem ser interpretados de várias

formas, desde um desmorona-
mento a um roubo. Porém, o tex-
to permite que os valores máxi-
mos de ressarcimento sejam de-
terminados por contrato, o que
hoje termina sendo decidido pe-
la Justiça.

Ritmo fraco. O presidente do BC japonês, Masaaki Shirakawa, previu expansão lenta do país
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● Mais ienes na economia

80 trilhões
de ienes é quanto será destinado
para compras de títulos do gover-
no e do Tesouro com desconto

10 trilhões
de ienes é em quanto foi aumen-
tado o programa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




