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FMI defende programa de ajuste
fiscal flexível e calibrado país a país

Em mundo mergulhado
na crise, agora é a vez
do cada um por si
Para consultor, liderança não
virá de China, EUA ou Europa:
poderá ser descentralizada

Lagarde fala em calibragem ‘o mais favorável possível ao crescimento’

REUTERS/KIM KYUNG-HOON

CLAUDIA SARMENTO
Correspondente
economia@oglobo.com.br

-TÓQUIO- Mergulhada em seu próprio caos particular, a Europa está vendo sua
aliança se deteriorar. Os EUA, por sua
vez, já não podem ignorar a voz de economias fundamentais para a estabilidade do mundo, como a chinesa. Mas
nem todos os emergentes e nações em
desenvolvimento se entendem, enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial discutem
sua modernização para não ficar para
trás num planeta em ritmo de transformação alucinado. Quem ocupa hoje o
posto de liderança global incontestável? O G-7? O G-20? Na opinião do cientista político americano Ian Bremmer, entramos na era do G-Zero. Ou seja, o que vale é o cada um por si.
Presidente de uma das mais respeitadas empresas de consultoria e análise
de risco do mundo, o Eurasia Group,
Bremmer descreve em seu último livro
o que considera um tempo inédito de
poder descentralizado. Em “Every Nation for Itself: Winners and Losers in a GZero World”, (“Cada nação por si: vencedores e perdedores em um mundo GZero”, em tradução livre), ele defende
que a superpotência americana, em
meio à crise que se estende desde 2008,
tem problemas para sustentar uma política externa tão ativa quanto antes.

-TÓQUIO, LONDRES E ROMA- A diretora-gerente do Fun-

MANTEGA CRITICA FMI POR JUROS E REFORMA
Nos últimos dias, houve uma divergência clara
entre a diretora do Fundo e o ministro de Finanças alemão, Wolfgang Schäeuble. A diferença de
opiniões chegou a ser descrita como um embate “olho no olho” pela imprensa internacional. A
Alemanha é contra alterar o curso das decisões
sobre redução do déficit da Grécia, por exemplo. Ontem, porém, tanto Lagarde quanto
Schäeuble minimizaram o desentendimento:
— Não há divergência sobre o ritmo e tamanho dos primeiros passos. Mas eles têm que ir
na direção correta — disse o ministro alemão.
O Brasil concorda que cortes drásticos podem
levar à recessão. O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, que participou da reunião do Comitê,
disse que nem todos os países da Europa têm
como chegar à meta de déficit fixada em 3%. Ele
defendeu “mecanismos intermediários” para
conter a crise do euro, enquanto instrumentos
mais amplos, como o Mecanismo Europeu de
Estabilidade (MEE), não entram em ação:
— Quando esses mecanismos estiverem amadurecidos vai ser uma maravilha. A questão é
saber se vamos sobreviver até lá — disse ele.
Mantega sugeriu medidas como a liberação
de créditos para os bancos da Espanha e prazos
mais elásticos para a redução dos déficits:
— Tem que diminuir o ajuste. Estabeleceram
metas para chegar muito rapidamente a um déficit de 3%. Mas tem países com 6%, 8%. Para
baixar essa dívida teriam que fazer um superávit muito forte. Aumentar impostos, cortar gastos, cortar investimentos são uma fórmula para

Protesto. Em Tóquio, cerca de 300 manifestantes marcham protestando contra a reunião do FMI e do Banco Mundial
rio, para conter pressões inflacionárias.
— Estaremos sempre atentos para evitar a inflação. Não é necessário fazer essa observação.
O próprio relatório diz que a tendência é de 5%
de inflação em 2012 e 5,1% em 2013, o que me
parece razoável — disse.
A reunião terminou sem um acordo em relação à reforma do sistema de cotas do FMI, aprovada em 2010 para dar mais voz às economias
emergentes. Embora Lagarde tenha declarado
ontem que houve “avanços consideráveis” na
discussão, Mantega se mostrou mais reticente:
— Acho que haverá um avanço, mas não como gostaríamos, que era mudar a fórmula da
distribuição das cotas, adotando o tamanho do
PIB como critério. Muitos países europeus não
gostam dessa reforma porque perdem peso.
Fontes da zona do euro presentes à reunião
disseram que a Espanha deve formalizar um pedido de ajuda financeira à União Europeia no
mês que vem. Caso o pedido seja feito, ele deverá ser tratado em bloco, junto com um programa de empréstimos revisado para Grécia e um
resgate para Chipre. Já o presidente do Banco
Central Europeu (BCE), Mario Draghi, disse ontem que qualquer iniciativa econômica das autoridades europeias terá que ser coletiva, obrigando os países a ceder um pouco de soberania.
Cerca de 300 manifestantes, com máscaras e
cartazes, marcharam ontem nas ruas de Tóquio,
em protesto contra a reunião de FMI e Bird. l

a recessão. Tem que ter uma flexibilização. Em
vez de diminuir o déficit em dois anos, esse prazo pode ser de três ou quatro anos. Lagarde
também colocou questões dessa natureza.
Mantega encerrou sua participação na reunião anual do FMI e do Bird dizendo-se mais otimista do que quando chegou ao Japão em relação às perspectivas para a economia global. Ele
voltou a criticar a política monetária expansionista do Federal Reserve (Fed, o banco central
americano) e ressaltou que a moeda brasileira
está mais protegida hoje do que há um ano, graças à desvalorização do câmbio.
— O patamar do câmbio hoje é mais favorável,
permitindo que as empresas brasileiras tenham
mais competitividade. Houve um aumento da
exportação de manufaturados já por causa do
novo câmbio, mesmo com as condições adversas do comércio internacional — disse o ministro, destacando que o dólar se desvalorizou 50%
em relação ao real nos últimos cinco anos.
ESPANHA PODE PEDIR SOCORRO EM NOVEMBRO
O ministro da Fazenda disse que gostaria de ver
suas críticas à chamada guerra cambial sendo
levadas à Organização Mundial do Comércio
(OMC), mas admitiu ter poucas esperanças:
— Os países argumentam que estão apenas
fazendo política monetária.
Mantega também comentou o relatório do
FMI sobre a América Latina que apontou para a
possibilidade de o Brasil ter que apertar sua política monetária, subindo juros se for necessá-
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CHINA: EXPORTAÇÃO CRESCE 9,9%
Célio Porto destacou que governo e setor privado têm se
esforçado para aumentar as
exportações de carnes para a
China. No ano passado, representou 60% do que o país asiático importou do produto.
As exportações da China
cresceram 9,9% quase duas vezes acima da taxa esperada em
setembro, ao passo que as importações voltaram a avançar,
sugerindo que as medidas do
governo para estimular o crescimento estão funcionando. O
número, divulgado ontem pelo
governo, representa ainda forte alta em relação a agosto,
quando as exportações cresceram 2,7% na comparação anual. O superávit comercial foi de
US$ 27,7 bilhões, ante expectativa de US$ 20,7 bilhões. l

(% do total)
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em Relações Brasil-China e
professora do Departamento
de Relações Internacionais da
Universidade de Brasília
(UnB), lembrou que a China é
o principal parceiro tanto para
importações quanto para exportações brasileiras e concorre diretamente com os Estados
Unidos. Segundo ela, o Brasil
também é importante para os
chineses. No caso das vendas
das commodities, o Brasil concorre com os EUA e a Austrália.
Mas os brasileiros não são exportadores de manufaturados.
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CONSUMO DE AÇÚCAR
Pádua lembrou que o mercado
global de açúcar é de 170 milhões de toneladas e o Brasil
detém 60 milhões deste total,
devido às medidas protecionistas que beneficiam produtores dos países concorrentes.
Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), José Augusto de
Castro, a tendência é de o Brasil ser o principal fornecedor
da China. Com a migração de
chineses do campo para as cidades, a demanda vai aumentar, e a produção do país asiático vai diminuir, prevê:
— A dúvida é se as cotações
das commodities continuarão
elevadas, mas tudo indica que
sim — disse Castro.
O presidente da Câmara de

ut

O Brasil está
cada vez mais dependente das
exportações de produtos básicos para a China. Levantamento inédito feito pelo secretário
de Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura, Célio Porto, mostra que a participação dos chineses no total exportado pelo país saltou de 4%,
em 2001, para 21% em setembro deste ano. O país asiático
está quase alcançando a União
Europeia (UE), que teve queda
na sua fatia de 39% para 24%.
Além disso, a pauta de exportações brasileiras do agronegócio está concentrada em
quatro itens: soja, carnes, açúcar/álcool e produtos florestais
(papel e celulose). Esses produtos, que em 2011 representavam 61,4% da pauta, agora
correspondem a 69,7% do total
exportado pelo Brasil nos nove
primeiros meses deste ano.
— Ficamos mais dependentes do mesmo grupo de produtos. A pauta não se diversificou. Nosso sonho de consumo
é diversificar a pauta do agronegócio — disse ao GLOBO o
-BRASÍLIA E PEQUIM-

Comércio Brasil-China, Kevin
Tang, acredita que o Brasil deve buscar nichos em que tem
vantagens comparativas. Citou
uma série de exemplos, entre
os quais carnes, milho, algodão e soja processada.
O coordenador de Assuntos
Internacionais da Confederação Nacional de Agricultura e
Pecuária do Brasil, Thiago
Masson, lembrou que a pauta
de exportações para a China é
bastante concentrada na soja.
Para ele, o Brasil precisa aproveitar que a China passa por
um processo de mudança de
hábitos, com a ocidentalização, como a introdução do
consumo do café fora de casa.
— Vejo a China e os países do
bloco asiático como grande
oportunidade para o país,
principalmente no momento
em que a UE está tendo uma
redução de demanda.
Masson considera que a ampliação do mercado consumidor chinês abre possibilidades
para o Brasil. Até 2020 cerca de
30% da população de 1,3 bilhão do país ascenderá para a
classe média. Para ele, isto
abrirá as portas para produtos
lácteos e carnes. A China concentra 20% da população
mundial, ressaltou Masson. Ao
mesmo tempo, conta apenas
com 7% de terras agricultáveis,
e 50% são improdutivas.
Danielly Becard, especialista
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secretário Célio Porto.
Os chineses também são os
segundos maiores importadores de açúcar do país. Perdem
apenas para a Rússia. Mas, para os produtores, o aumento
das exportações para a China é
bem-vindo. Segundo Antônio
de Pádua Rodrigues, presidente interino da Unica, entidade
que representa o setor sucroalcooleiro, o mercado mundial
de açúcar é bastante variável,
inclusive em relação aos países
de destino e o consumo de
açúcar pelos chineses é um
quinto do dos brasileiros.
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Dependência do Brasil com a China dá salto
Fatia em exportações
passa de 4% para
21% em uma década

CONFLITOS DEVEM SE INTENSIFICAR
O G-7 está esvaziado, enquanto o G-20,
diz o analista, teve uma função importante logo após a quebra do Lehman
Brothers, mas está fragmentado, preocupado em vencer os obstáculos internos de cada mercado. Já a China precisaria passar por reformas dramáticas
antes de merecer o título de grande líder internacional.
— A principal razão desse vácuo de liderança é que hoje há muitos países
que realmente importam e, dessa maneira, fica mais difícil para o mundo se
mover — disse Bremmer durante entrevista em Tóquio, onde participou da
reunião do FMI e do Banco Mundial.
Para ele, o resultado será uma intensificação de conflitos sobre questões
como a coordenação macroeconômica
internacional, regulamentação financeira, comercial e temas como mudanças climáticas, que afetam a economia.
O analista não considera catastrófica
o que classifica como era de “desordem
mundial temporária”. Ele identifica o
momento como de grande transformação e volatilidade. Pela primeira vez
desde o pós-guerra, não adianta ouvir
apenas a voz das grandes potências ocidentais.(Claudia Sarmento) l

is.

do Monetário Internacional (FMI), Christine
Lagarde, encerrou ontem a reunião anual com o
Banco Mundial (Bird), em Tóquio, defendendo
um “ajuste fiscal a médio prazo crível”, com “ritmo e tipo de medidas” adaptados às necessidades das economias e à realidade de cada país. A
declaração foi dada em entrevista após a reunião do Comitê Monetário e Financeiro do FMI,
que discutiu a necessidade de um equilíbrio entre ajuste fiscal e crescimento. Para o Fundo, as
medidas de austeridade não são suficientes por
si só e devem ser acompanhadas de “uma política monetária flexível e reformas estruturais”.
A discussão sobre o ritmo do ajuste em países
como Grécia e Espanha marcou o encontro no
Japão, onde autoridades financeiras avaliaram
os rumos da economia global, afetada pela crise
da zona do euro. No comunicado do Comitê,
encarregado das políticas do FMI, foi defendida
“a calibragem apropriada para promover uma
política fiscal o mais favorável possível ao crescimento” nas economias avançadas.
— Um programa de ajuste por um período determinado não pode ser único para todos —
afirmou Lagarde.
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Demais
BALANÇA COMERCIAL BRASIL - CHINA
Período
Jan-set/11
Jan-set/12
%

Exportação
33,570
32,294
-3,8

PRINCIPAIS PRODUTOS
EXPORTADOS PARA A CHINA
Nos oito primeiros meses de 2012
(US$ bilhões)

Soja

Minérios de ferro
Petróleo

11,145
9,4
2,858

Pasta química de madeira 0,794
Açúcar

0,645

Carnes de aves

0,325

Ferronióbio

0,287

Algodão

0,283

Importação
24,128
25,079
3,9

35
(em US$ bilhões)

Saldo
9,442
7,215
-23,5

PRINCIPAIS PRODUTOS
IMPORTADOS DA CHINA

Nos oito primeiros meses de 2012
(US$ bilhões)

Aparelhos de TV
1,084
Partes para aparelhos
0,458
de telefonia
Tela para micromputadores 0,294
portáteis
Telefones celulares
0,220
Componentes eletrônicos 0,215
Litorinas (automotoras)
0,205
Partes e peças para
0,196
computadores
Lâmpadas fluorescentes
0,182

Fontes: Ministério da Agricultura e Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex)
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 out. 2012, Economia, p. 30.
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