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Política monetária
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O presidente do Ban-
co Central, Alexan-
dre Tombini, disse
num café da ma-

nhã fechado para investido-
res em Tóquio, promovido pe-
lo banco Itaú-BBA, que o BC
“não aboliu os ciclos econômi-
cos”, e que poderá elevar os
juros quando for preciso.
“Nós iremos subir os juros,
quando necessário”, disse o
presidente da autoridade mo-

netária brasileira, segundo infor-
mações levantadas pela Agência
Estado com três participantes
do encontro, que pediram para
não ser identificados.

Apesar da afirmativa, Tombi-
ni passou uma avaliação de que
há tranquilidade de convergên-
cia para a inflação no próximo
ano, quando deverá ficar ao re-
dor da meta no terceiro trimes-
tre de 2013. “Ele indicou que a
trajetória dos juros pelo BC deve
ficar longa o suficiente por um
bom período de tempo, o que pa-
ra mim indica que a Selic ficará

em 7,25% até o final de 2013”, des-
tacou um dos participantes.

Segundo ele, Tombini disse
que as medidas macropruden-
ciais são usadas basicamente pa-
ra conter eventuais excessos da
velocidade do crédito. Há espe-
culação de analistas no Brasil de
que, se o BC não elevar os juros
no próximo ano, poderia adotar
medidas macroprudenciais e cer-
ta apreciação pontual do câmbio
para conter eventuais pressões
sobre a inflação.

Sobre o cenário internacional,
o presidente do BC passou sere-
nidadeaos participantes do even-
to e comentou que o nível de de-
saceleração da economia global
está dentro do avaliado já há bom
tempo pelo BC. Nos últimos
dias, o mercado internacional
apresentou forte pessimismo
com as perspectivas do nível de
atividade global no médio prazo.

TÓQUIO

As condições de emprego conti-
nuam piorando quatro anos de-
pois do início da crise e o mundo
precisa com urgência de novas
medidas para enfrentar o proble-
ma, alertou o novo diretor-geral
da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), Guy Ryder,
em sua estreia na reunião do Fun-
do Monetário Internacional
(FMI).

O número de desempregados
ainda supera em mais de 30 mi-
lhões o de antes da crise e mais
uns 40 milhões desistiram de
buscar uma vaga e saíram da for-
ça de trabalho por algum tempo.

A economia mundial se enfra-
queceu nos últimos seis meses e

o FMI reduziu as projeções para
2013. Com isso, cresce o risco de
uma longa estagnação no merca-
do de trabalho, pioram as condi-
ções de emprego dos jovens e
prejudica-se o esforço de redu-
ção da pobreza, advertiu Ryder.
Segundo a OIT, 75 milhões dos
mais de 200 milhões de desem-
pregados têm menos de 25 anos.

Para milhões de pessoas ainda

ocupadas as condições de vida
permanecem muito ruins, em vá-
rias partes do mundo, e a crise
reduz as possibilidades de me-
lhora. Novecentos milhões de
homens e mulheres com algum
trabalho continuam incapazes
de ultrapassar a linha de pobre-
za de US$ 2 por dia.

Segundo Ryder, 55 milhões te-
riam escapado dessa situação,

nos últimos anos, se as tendên-
cias de melhora anteriores à cri-
se tivessem continuado.

No mundo rico, a pior situa-
ção é a da zona do euro, onde o
desemprego subiu recentemen-
te para 11,3% da força de traba-
lho, segundo os últimos dados
da Organização para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE).

“As economias mais avança-
das correm o risco de travar ta-
xas de desemprego já inaceitavel-
mente altas”, disse o secretário-
geral da entidade, Angel Gurría.
Nos países da OCDE, mais de 15
milhões de pessoas ficaram de-
sempregadas por um ano ou
mais e, entre estas, 8 milhões por
dois anos ou mais, acrescentou.

Qualidade. O Banco Mundial
dedicou seu relatório periódico
sobre desenvolvimento global
ao trabalho, examinando as con-
dições de ocupação nas econo-
mias em desenvolvimento e pro-
pondo uma discussão sobre a

qualidade da ocupação – ponto
essencial, segundo os autores do
trabalho, para se reforçar o vín-
culo entre emprego e desenvolvi-
mento. Foram examinadas tam-
bém medidas para enfrentamen-
to dos desafios imediatos.

Quatro das linhas de ação su-
geridas foram destacadas como
especialmente promissoras por
Guy Ryder: 1) aproveitar os juros
muito baixos e aumentar os in-
vestimentos em infraestrutura;
2) melhorar o acesso das peque-
nas e médias empresas ao finan-
ciamento; 3) ampliar a cobertu-
ra da proteção social, “uma ne-
cessidade urgente e uma opção
viável em todos os países, segun-
do a OIT”; 4) melhorar as pers-
pectivas de emprego para os jo-
vens.

As medidas de austeridade
provocaram um estrago muito
maior que o previsto no merca-
do de trabalho, segundo Ryder,
porque os governos subestima-
ram os efeitos das medidas de
ajuste fiscal, observou o diretor
da OIT, citando uma conclusão
recente dos economistas do Fun-
do Monetário Internacional.

O enfraquecimento das econo-

mias, de acordo com Ryder, tam-
bém 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, segun-
do pesquisa da OIT com publica-
ção prevista para breve.

A redução da parcela dos salá-
rios na renda nacional afetou o
consumo, a poupança, as expor-
tações e o crescimento econômi-
co de diferentes maneiras, redu-
zindo a capacidade de expansão
das economias, de acordo com o
estudo. / R.K.

OIT diz que mercado de trabalho ainda piora

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
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É preciso recalibrar as políti-
cas para arrancar a economia
do atoleiro, proclama o Fundo
Monetário Internacional
(FMI), diante do risco de mais
um ano – o quinto – de estagna-
ção, desemprego em alta e ten-
são social.

A reunião anual do Fundo, rea-
lizada este ano em Tóquio, termi-
nou com um apelo quase deses-
perado à ação. Depois de quatro
anos de aperto fiscal, os países
do mundo rico estão mais endivi-
dados do que antes, ainda exi-
bem grandes buracos nas contas
públicas e pouco avançaram nos
programas de reformas discuti-
dos longamente.

Os grandes emergentes, final-
mente contaminados, também
perderam dinamismo e essa mu-
dança foi uma das grandes novi-
dades 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
os ministros integrantes do orga-
nismo político mais importante
da instituição, o Comitê Monetá-
rio e Financeiro Internacional
(IMFC, na sigla em inglês).

Um raro toque de otimismo
foi realçado pelo presidente do
comitê, o ministro Tharman
Shanmugaratnam, de Cingapu-
ra. As ações necessárias são co-
nhecidas e a zona do euro agora
dispõe de instrumentos mais po-
derosos – o recém-lançado Meca-
nismo Europeu de Estabilidade
e a nova política do Banco Cen-
tral Europeu de socorro aos paí-
ses mais endividados.

Esse mesmo otimismo foi de-
pois manifestado, numa entre-
vista, pelo ministro Guido Man-
tega. 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

o risco de um aperto brutal nas
contas públicas americanas em
2013 – um pesadelo conhecido,
no jargão dos economistas, co-
mo “abismo fiscal”. É urgente,
resumiu Mantega, construir

uma ponte para avançar da atual
situação de desconfiança para
uma fase de implementação das
reformas de longo alcance.

A diretora-gerente do FMI, Ch-
ristine Lagarde, conseguiu fazer

da revisão das políticas fiscais
um dos assuntos mais comenta-
dos e mais debatidos da semana.
O tema foi objeto de uma discus-
são entre ela e o ministro das Fi-
nanças da Alemanha, Wolfgang
Schaeuble, o grande linha dura
da União Europeia, num espetá-
culo 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-chefe do Fundo, Oli-
vier Blanchard.

O objetivo é sempre a arruma-

ção das contas públicas, com re-
dução do déficit e do endivida-
mento, mas com maior flexibili-
dade. Pode-se deslocar a parte
mais pesada do ajuste do come-
ço para o fim, dando mais espa-
ço, nos primeiros anos, para o
crescimento econômico e a gera-
ção de impostos. Em alguns ca-
sos, pode-se aumentar o prazo
para conclusão do trabalho.

Pela culatra. A política seguida
nos últimos anos, comentou
Mantega, foi um tiro pela cula-
tra, porque o crescimento foi tra-
vado e a relação entre dívida e
PIB aumentou para vários paí-

ses. A ideia de uma estratégia
mais flexível foi acatada, comen-
tou o ministro, e foi incluída no
comunicado do comitê. O mes-
mo comentário foi feito, com ou-
tras palavras, por Tharman Shan-
mugaratnam: houve “acordo
completo”, segundo ele, quanto
ao foco no médio prazo. Nin-
guém mencionou uma possível
resistência do ministro alemão.
Talvez ele ainda rejeite a mudan-
ça, mas o fato político é inegável:
a proposta de nova estratégia vi-
rou recomendação do IMFC.

A reforma interna do FMI,
com redistribuição de cotas e vo-
tos, também foi um tema impor-
tante na reunião do comitê. A re-
forma aprovada em 2010 vai
transferir cerca de 9% das cotas
para países emergentes e em de-
senvolvimento, mas a implemen-
tação ainda depende da aprova-
ção formal de alguns países.
Com a mudança, a cota do Brasil
passará de 1,72% para 2,3%.

A próxima alteração deve ocor-
rer 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 componen-
tes: PIB (50%), abertura (30%),
flexibilidade (15%) e reservas
(5%). O debate pode acabar, se-
gundo Mantega, numa solução
de compromisso, com os 15% da
flexibilidade transferidos para o
PIB. Economias menores que as
dos emergentes, mas com inten-
so trânsito comercial e financei-
ro, continuam resistindo.

Feito o balanço, uma das novi-
dades mais notáveis é o afina-
mento das opiniões do governo
brasileiro e do staff do FMI em
relação à política fiscal mais reco-
mendável para superação da cri-
se – um novo compromisso en-
tre flexibilidade e austeridade.

‘SE NECESSÁRIO, BC
PODE ELEVAR JUROS’
Presidente do BC não descarta mudança de ciclo

Mudança. Christine Lagarde e Tharman Shanmugaratnam chegam para entrevista coletiva: apelo quase desesperado à ação

Avaliação. Ryder: sem crise, 55 milhões teriam vida melhor

Cenário. Alexandre Tombini disse que desaceleração global está dentro do previsto

● Números da reforma do Fundo

Estrago causado pelas
políticas de aperto
para combater a crise
superou o previsto, diz
diretor da organização

2,3%
é para quanto passará a cota do
Brasil no FMI após reforma

1,75%
é a cota atual do Brasil

50
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 emer-
gentes e em desenvolvimento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 out. 2012, Economia & Negócios, p. B5.




