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É preciso recalibrar as políticas, diz FMI
Fundo defende maior flexibilidade e mais espaço para o crescimento econômico na estratégia de ajuste fiscal dos países em dificuldades
STEPHEN JAFFE/REUTERS

Rolf Kuntz
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o risco de um aperto brutal nas
contas públicas americanas em
2013 – um pesadelo conhecido,
no jargão dos economistas, como “abismo fiscal”. É urgente,
resumiu Mantega, construir
● Números

uma ponte para avançar da atual
situação de desconfiança para
uma fase de implementação das
reformas de longo alcance.
Adiretora-gerentedoFMI,Christine Lagarde, conseguiu fazer

da reforma do Fundo

2,3%

é para quanto passará a cota do
Brasil no FMI após reforma

1,75%

é a cota atual do Brasil
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do PIB, 30% de abertura. 15% de
flexibilidade e 5% de reservas é a
fórmula atual de cálculo do FMI
como critério para distribuição
das cotas entre os países emergentes e em desenvolvimento

Política monetária

Presidente do BC não descarta mudança de ciclo

O

netáriabrasileira,segundoinformações levantadas pela Agência
Estado com três participantes
do encontro, que pediram para
não ser identificados.
Apesar da afirmativa, Tombini passou uma avaliação de que
há tranquilidade de convergência para a inflação no próximo
ano, quando deverá ficar ao redor da meta no terceiro trimestre de 2013. “Ele indicou que a
trajetória dos juros pelo BC deve
ficar longa o suficiente por um
bomperíodo de tempo,o quepara mim indica que a Selic ficará

liz
aç
ão

presidente do BancoCentral,Alexandre Tombini, disse
num café da manhã fechado para investidoresemTóquio,promovidopelo banco Itaú-BBA, que o BC
“nãoaboliuoscicloseconômicos”, e que poderá elevar os
juros quando for preciso.
“Nós iremos subir os juros,
quando necessário”, disse o
presidente da autoridade mo-
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Estrago causado pelas
políticas de aperto
para combater a crise
superou o previsto, diz
diretor da organização
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As condições de emprego continuam piorando quatro anos depois do início da crise e o mundo
precisa com urgência de novas
medidasparaenfrentaro problema, alertou o novo diretor-geral
da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), Guy Ryder,
emsuaestreianareuniãodoFundo Monetário Internacional
(FMI).
O número de desempregados
ainda supera em mais de 30 milhões o de antes da crise e mais
uns 40 milhões desistiram de
buscar uma vaga e saíram da força de trabalho por algum tempo.
A economia mundial se enfraqueceu nos últimos seis meses e

Pela culatra. A política seguida

nos últimos anos, comentou
Mantega, foi um tiro pela culatra,porqueo crescimentofoitravado e a relação entre dívida e
PIB aumentou para vários paí-
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Cenário. Alexandre Tombini disse que desaceleração global está dentro do previsto

OIT diz que mercado de trabalho ainda piora

TÓQUIO

ção das contas públicas, com redução do déficit e do endividamento, mas com maior flexibilidade. Pode-se deslocar a parte
mais pesada do ajuste do começo para o fim, dando mais espaço, nos primeiros anos, para o
crescimentoeconômico eageração de impostos. Em alguns casos, pode-se aumentar o prazo
para conclusão do trabalho.

ex

em7,25%atéofinalde2013”,destacou um dos participantes.
Segundo ele, Tombini disse
que as medidas macroprudenciais são usadas basicamente para conter eventuais excessos da
velocidade do crédito. Há especulação de analistas no Brasil de
que, se o BC não elevar os juros
no próximo ano, poderia adotar
medidasmacroprudenciaisecerta apreciação pontual do câmbio
para conter eventuais pressões
sobre a inflação.
Sobre o cenário internacional,
o presidente do BC passou serenidadeaosparticipantesdoevento e comentou que o nível de desaceleração da economia global
estádentrodoavaliadojáhábom
tempo pelo BC. Nos últimos
dias, o mercado internacional
apresentou forte pessimismo
com as perspectivas do nível de
atividade global no médio prazo.
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da revisão das políticas fiscais
um dos assuntos mais comentados e mais debatidos da semana.
O tema foi objeto de uma discussão entre ela e o ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang
Schaeuble, o grande linha dura
da União Europeia, num espetáculo promovido pela BBC.
Segundo Schaeuble, é difícil
dar credibilidade a um programa
de ajuste voltado mais ao médio
do que ao curto prazo. Lagarde
insistiu em seu ponto de vista,
desenvolvido em conjunto do o
economista-chefedoFundo,Olivier Blanchard.
O objetivo é sempre a arruma-
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‘SE NECESSÁRIO, BC
PODE ELEVAR JUROS’
Ricardo Leopoldo
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Mudança. Christine Lagarde e Tharman Shanmugaratnam chegam para entrevista coletiva: apelo quase desesperado à ação
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É preciso recalibrar as políticas para arrancar a economia
do atoleiro, proclama o Fundo
Monetário Internacional
(FMI), diante do risco de mais
um ano – o quinto – de estagnação, desemprego em alta e tensão social.
Areuniãoanual doFundo, realizadaesteanoemTóquio,terminou com um apelo quase desesperado à ação. Depois de quatro
anos de aperto fiscal, os países
domundoricoestãomaisendividados do que antes, ainda exibem grandes buracos nas contas
públicas e pouco avançaram nos
programas de reformas discutidos longamente.
Os grandes emergentes, finalmente contaminados, também
perderam dinamismo e essa mudança foi uma das grandes novidades de 2012. Na Europa, hoje o
epicentro da crise, houve avanço
na criação de instrumentos de
política, mas falta usá-los e agir
com mais rapidez, concluíram
osministrosintegrantesdoorganismo político mais importante
dainstituição,oComitêMonetário e Financeiro Internacional
(IMFC, na sigla em inglês).
Um raro toque de otimismo
foi realçado pelo presidente do
comitê, o ministro Tharman
Shanmugaratnam, de Cingapura. As ações necessárias são conhecidas e a zona do euro agora
dispõede instrumentosmaispoderosos–orecém-lançadoMecanismo Europeu de Estabilidade
e a nova política do Banco Central Europeu de socorro aos países mais endividados.
Esse mesmo otimismo foi depois manifestado, numa entrevista, pelo ministro Guido Mantega. Mas é preciso passar à ação
e, além disso, é ainda necessário
avançar na implementação da
união bancária e da articulação
das políticas fiscais europeias.
Também é indispensável afastar

ses. A ideia de uma estratégia
mais flexível foi acatada, comentou o ministro, e foi incluída no
comunicado do comitê. O mesmocomentário foifeito,com outraspalavras,por TharmanShanmugaratnam: houve “acordo
completo”, segundo ele, quanto
ao foco no médio prazo. Ninguém mencionou uma possível
resistência do ministro alemão.
Talvezele ainda rejeiteamudança, mas o fato político é inegável:
a proposta de nova estratégia virou recomendação do IMFC.
A reforma interna do FMI,
comredistribuição de cotasevotos, também foi um tema importante na reunião do comitê. A reforma aprovada em 2010 vai
transferir cerca de 9% das cotas
para países emergentes e em desenvolvimento,masaimplementação ainda depende da aprovação formal de alguns países.
Com a mudança, a cota do Brasil
passará de 1,72% para 2,3%.
Apróximaalteraçãodeveocorrer nos próximos dois anos. O
governo brasileiro defende uma
revisão mais ambiciosa, com a
adoção de uma nova fórmula de
cálculo. Pela proposta do Brasil,
seria dado muito mais peso ao
tamanho de cada economia. O
critério ideal levaria em conta só
esse fator.
Por enquanto prevalece uma
fórmula com quatro componentes: PIB (50%), abertura (30%),
flexibilidade (15%) e reservas
(5%). O debate pode acabar, segundo Mantega, numa solução
de compromisso, com os 15% da
flexibilidade transferidos para o
PIB. Economias menores que as
dos emergentes, mas com intenso trânsito comercial e financeiro, continuam resistindo.
Feito o balanço, uma das novidades mais notáveis é o afinamento das opiniões do governo
brasileiro e do staff do FMI em
relaçãoàpolíticafiscalmaisrecomendável para superação da crise – um novo compromisso entre flexibilidade e austeridade.
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Avaliação. Ryder: sem crise, 55 milhões teriam vida melhor
o FMI reduziu as projeções para
2013. Com isso, cresce o risco de
umalonga estagnaçãono mercado de trabalho, pioram as condições de emprego dos jovens e
prejudica-se o esforço de redução da pobreza, advertiu Ryder.
Segundo a OIT, 75 milhões dos
mais de 200 milhões de desempregados têm menos de 25 anos.
Para milhões de pessoas ainda

ocupadas as condições de vida
permanecemmuitoruins,emvárias partes do mundo, e a crise
reduz as possibilidades de melhora. Novecentos milhões de
homens e mulheres com algum
trabalho continuam incapazes
de ultrapassar a linha de pobreza de US$ 2 por dia.
Segundo Ryder, 55 milhões teriam escapado dessa situação,

nos últimos anos, se as tendências de melhora anteriores à crise tivessem continuado.
No mundo rico, a pior situação é a da zona do euro, onde o
desemprego subiu recentemente para 11,3% da força de trabalho, segundo os últimos dados
da Organização para a Cooperaçãoeo DesenvolvimentoEconômico (OCDE).
“As economias mais avançadas correm o risco de travar taxasdedesempregojáinaceitavelmente altas”, disse o secretáriogeral da entidade, Angel Gurría.
Nos países da OCDE, mais de 15
milhões de pessoas ficaram desempregadas por um ano ou
mais e,entre estas, 8milhões por
dois anos ou mais, acrescentou.
Qualidade. O Banco Mundial
dedicou seu relatório periódico
sobre desenvolvimento global
ao trabalho, examinando as condições de ocupação nas economias emdesenvolvimentoe propondo uma discussão sobre a

qualidade da ocupação – ponto
essencial, segundo os autores do
trabalho, para se reforçar o vínculoentreempregoedesenvolvimento. Foram examinadas tambémmedidas paraenfrentamento dos desafios imediatos.
Quatro das linhas de ação sugeridas foram destacadas como
especialmente promissoras por
GuyRyder: 1) aproveitaros juros
muito baixos e aumentar os investimentos em infraestrutura;
2) melhorar o acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento; 3) ampliar a cobertura da proteção social, “uma necessidade urgente e uma opção
viávelem todos os países, segundo a OIT”; 4) melhorar as perspectivas de emprego para os jovens.
As medidas de austeridade
provocaram um estrago muito
maior que o previsto no mercado de trabalho, segundo Ryder,
porque os governos subestimaram os efeitos das medidas de
ajuste fiscal, observou o diretor
da OIT, citando uma conclusão
recentedoseconomistasdoFundo Monetário Internacional.
Oenfraquecimentodasecono-

mias,de acordocom Ryder, também está associado à evolução
dos salários na última década.
Durante a maior parte desse
período, os salários cresceram
menos que a produtividade em
36 países desenvolvidos, segundopesquisada OITcom publicação prevista para breve.
A redução da parcela dos salários na renda nacional afetou o
consumo, a poupança, as exportaçõeseocrescimento econômico de diferentes maneiras, reduzindo a capacidade de expansão
das economias, de acordo com o
estudo. / R.K.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 out. 2012, Economia & Negócios, p. B5.

