
%HermesFileInfo:B-10:20121128:

B10 Economia QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

BRUXELAS

O otimismo com o fechamento
de um acordo entre os ministros
de Finanças da zona do euro (Eu-
rogrupo) e o Fundo Monetário
Internacional (FMI) sobre uma

nova meta para a dívida da Gré-
cia durou pouco. Cálculos feitos
pelos credores do país apontam
que a dívida grega deve atingir
126,6% do Produto Interno Bru-
to (PIB) em 2020, acima da nova
meta de 124%, anunciada na ma-
drugada de ontem.

A informação consta de um do-
cumento visto pelo Wall Street
Journal. Até 2022, a dívida cai-
ria para 115% do PIB, também aci-
ma da meta definida como “subs-
tancialmente abaixo de 110%”.

Os cálculos, feitos por inspeto-

res da Comissão Europeia, do
Banco Central Europeu (BCE) e
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), mostram quanto a dí-
vida precisará ser reduzida com
novas medidas que ainda vão ser
definidas. Essas medidas devem
ser adotadas no futuro e estão
condicionadas à implementa-
ção, pelo governo grego, dos pro-
gramas combinados com os cre-
dores internacionais.

No comunicado divulgado on-
tem, o Eurogrupo disse que está
pronto para adotar novas medi-
das para reduzir a dívida grega
para 124% do PIB até 2020 e para
menos de 110% até 2022, além de
reduzir ainda mais as taxas de ju-
ros cobradas nos empréstimos
destinados ao país. Mas essas

medidas dependem da Grécia
conseguir um superávit primá-
rio e implementar cortes de gas-
tos e reformas estruturais.

Mesmo a projeção de uma dívi-
da a 126,6% do PIB em 2020 de-
pende de um bem-sucedido pro-
grama de recompra de bônus
que estão com investidores pri-
vados, com um desconto em rela-
ção ao valor de face.

Negociações. Além de prever
uma redução de € 40 bilhões da
dívida grega, ou 124% do PIB até
2020, o acordo inclui a extensão
dos vencimentos dos emprésti-
mos internacionais, o corte nas
taxas de juros que o governo gre-
go está pagando sobre esses em-
préstimos e a recompra de dívi-

da. Com o acordo, fica aberto o
caminho para que seja aprovado
o desembolso da próxima parce-
la de ajuda à Grécia, de € 43,7
bilhões. Uma primeira parte des-
se montante, de € 34,4 bilhões,
será paga em dezembro, sendo€
10,6 bilhões para financiamento

orçamentário e € 23,8 bilhões
em bônus do Fundo Europeu de
Estabilidade Financeira (Feef)
destinados à recapitalização dos
bancos gregos.

Com os olhos cansados, o pri-
meiro-ministro grego, Antonis
Samaras, saudou o acordo. “Tu-
do correu bem”, disse Samaras a
repórteres do lado de fora da sua
residência por volta das 3 horas
da manhã de ontem. “Amanhã,
um novo dia começa para todos
os gregos”, acrescentou.

Já o principal partido de oposi-
ção, o Syriza, rejeitou o acordo
por completo, dizendo que ficou
aquém do que era necessário pa-
ra que a dívida do país ficasse sus-
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Diante da falta de rumo na zona
do euro, a OCDE rebaixou suas
previsões para o crescimento
mundial em 2012 e 2013 e não
descartou nova recessão global.
A entidade pediu para que gover-
nos voltem a pensar em medidas
de resgate às economias, simila-
res às adotadas há cinco anos

quando a crise mundial eclodiu.
Em seu apelo mais dramático

desde 2008, a OCDE pediu
ações radicais por parte de gover-
nos, injeção de mais dinheiro pa-
ra socorrer mercados, abandono
parcial das políticas de austerida-
de e alertou que só os bancos eu-
ropeus precisam de US$ 500 bi-
lhões. “Há uma significativa per-
da da confiança mundial”, aler-

tou a OCDE. Taxas recorde de
desemprego, corte em investi-
mentos, queda no comércio e re-
formas em dezenas de países
criam um profundo mal-estar. O
freio na expansão dos emergen-
tes ainda se soma ao cenário que
não descarta nem mesmo uma
nova recessão global.

A economia global terá cresci-
mento de 2,9% em 2012. Há seis

meses, a projeção indicava ex-
pansão de 3,4%. Para 2013, são
esperados 3,4%, ante 4,2% da esti-
mativa anterior. Dos 34 países
que fazem parte da OCDE, 31 ti-
veram as projeções rebaixadas.

Entre os países ricos, a expan-
são será de 1,4%, ante projeção
inicial de 2,2%. Para 2013, as pre-
visões para EUA e Japão foram
revistas para baixo. “Após cinco

anos de crise, a economia mun-
dial volta a se debilitar”, indicou.

O centro da crise é a Europa.
Este será o segundo ano seguido
de recessão desde 2008, com
queda no PIB de 0,4%. Casos co-
mo o da Espanha, Portugal e Gré-
cia são os mais extremos. Para
2013, mais uma recessão, com
queda de 0,1%. Em 2014 é espera-
do o fim da recessão. Até lá, a
Espanha somará 6 milhões de de-
sempregados e a Grécia terá per-
dido mais de um quarto de sua
economia. / J.C.

Otimismo com Grécia
teve fôlego curto

Entidade não descarta nova recessão global

A economia brasileira deve
crescer 4% no próximo ano
e 4,1% em 2014, bem menos
que as da China, da Índia e

da Indonésia, segundo as novas proje-
ções da Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Mas e depois? Mesmo a esti-
mativa para 2014 pode ser otimista,
no caso do Brasil, mas a questão mais
importante para um país com algum
planejamento seria outra. Nesse país,
o governo estaria muito mais empe-
nhadoemcuidar dos gargalos estrutu-
rais, incluída a oferta de capital huma-
no, do que em levar à Organização
Mundial do Comércio (OMC) o deba-
te sobre o câmbio. Tem-se consumi-
do muito esforço para calcular a taxa
cambial necessária para o Brasil com-
petir nas atuais condições. O valor,se-
gundo alguns, estaria na faixa de R$
2,30 a R$ 2,40. É tempo de mexer no

disco e mudar de faixa. Qual seria o câm-
bio adequado, se a produtividade brasi-
leira fosse mais parecida com a de seus
concorrentes? Câmbio faz diferença,
sem dúvida, mas a insistência do gover-
no brasileiro no tema da guerracambial é
apenas uma nova manifestação da velha
mania de atribuir os males nacionais a
perversas forças externas.

Seria bom, para variar, um pouco mais
de atenção à experiência chinesa. Para
atribuir os mais de 20 anos de crescimen-
to chinês apenas – ou principalmente – à
manipulação cambial, é preciso fazer tá-
bula rasa de uma taxa de investimento
próxima de 40% do produto interno bru-
to (PIB), da rápida absorção de tecnolo-
gia, do esforço educacional (veja-se, por
exemplo, o número de estudantes no ex-
terior) e da modernização da infraestru-
tura. Algum ministro da Educação terá
alguma vez defendido como aceitável,
na China, algo semelhante ao padrão

“os menino pega os peixe”? Se o fizesse,
estaria solto?

Excluído o Brasil, os Brics e boa parte
dos emergentes terão condições de man-
ter taxas de crescimento bem superiores
à média mundial nos próximos anos. Al-
gunspaísesdesenvolvidos,acomeçarpe-
los Estados Unidos, provavelmente sai-
rão da crise com sistemas produtivos

mais preparados para uma longa fase de
expansão. As perspectivas brasileiras são
muito diferentes, por enquanto. Nem é
precisochamaraatençãopara aevolução
do País–de 38.ºpara 37.º, numa listade 43
–no rankingde competitividadeelabora-
dopelaFederaçãodasIndústriasdoEsta-
do de São Paulo. Mesmo as novidades

positivas apontadas pelo diretor do De-
partamentodeCompetitividadeeTecno-
logiadaentidade,JoséRicardoRorizCoe-
lho, são pouco entusiasmantes.

Ele mencionou a redução dos juros, a
mudança do câmbio para o patamar de
R$ 2,00 por dólar e a desoneração da fo-
lha de pagamento de vários setores, mas
acabou lembrando alguns obstáculos in-
disfarçáveis,comoabaixa taxadeinvesti-
mentos. Seria necessário, segundo ele,
investir pelo menos 25% do PIB. Ainda
assim,ébom lembrar,aformaçãodecapi-
tal estaria muito abaixo dos padrões ob-
servados entre os emergentes.

Umgovernomais propensoaoplaneja-
mento (algo diferenteda intervençãoau-
toritária) estaria mais preocupado até
com o setor mais competitivo da econo-
mia brasileira,o agronegócio. Numexce-
lente artigo publicado recentemente no
Valor, dois diretores da Associação Bra-
sileira de Produtores de Milho, o ex-mi-
nistroAlysson Paulinellie CesárioRama-
lho,presidente da SociedadeRural Brasi-
leira, discutiram os limites naturais à ex-
pansão da agricultura brasileira e as fon-
tes possíveis do crescimento. Segundo
estudo citado, a área disponível para no-
vas lavouras é “bem menor do que supõe
o senso comum”. Restando pouco espa-
ço para a ampliação horizontal, sobram,
no entanto, “possibilidades fantásticas”
de crescimento por meio de ganhos de
produtividade.

Isso inclui, entre outros itens, uma ex-

ploração maior das chamadas “safri-
nhas” (segundas safras) em mais re-
giões, algo possibilitado pelo clima. A
irrigação, principalmente no Nordes-
te semiárido, poderá proporcionar
mais uns 10 milhões de hectares. Mas
serão necessárias, acrescentam os es-
pecialistas, novas contribuições da
pesquisa, por meio, por exemplo, “da
criação de cultivares adequados aos li-
mites impostos pelos regimes de chu-
vas e temperaturas regionais, além de
resistentes a pragas e doenças locais”.
Ainda será preciso encontrar soluções
para o aumento da produção de carne
comusomaisrestrito da terra,empar-
te por causa do avanço do plantio de
grãos. Somados todos os desafios, há
uma enorme pauta para a pesquisa e
também para a extensão e a assistên-
cia técnica, “lamentavelmente aban-
donadas no País nos últimos anos”.

Nenhuma das grandes questões da
indústria manufatureira e do agrone-
gócio será resolvida com o chamado
ativismo cambial, a redução volunta-
rista dos juros e os remendos tributá-
rios promovidos, nos últimos anos, a
instrumentos de política industrial.
Insistirnessaorientação écomprome-
ter as perspectivas de crescimento
além de 2013/2014 e perder o bonde
mais uma vez.
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Para a OCDE, Brasil cresce só 1,5%
Previsão para o crescimento da economia brasileira é revista para menos da metade dos 3,2% projetados em maio deste ano

PAULO LIEBERT/ESTADÃO–27/4/2012

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A Organização para a Coopera-
ção do Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), alertou on-
tem que o Brasil será o país
com o menor crescimento en-
tre o grupo dos Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África
do Sul) e demais países emer-
gentes, encerrando o ano de
2012 com uma expansão de
apenas 1,5%, desempenho
bem abaixo da média mundial,
de 2,9%.

A entidade estima que o Brasil
concluirá o ano com uma expan-
são de apenas 1,5%, menos da me-
tade que previa há seis meses
(3,2%). A taxa coloca o Brasil no
grupo de economias com um pa-
drão de crescimento similar ao
dos países europeus em crise e
distante dos emergentes em ex-
pansão.

Só a Índia sofreu uma revisão
mais acentuada de sua previsão
de crescimento entre as 40 eco-
nomias avaliadas pela OCDE. A
entidade, porém, estima que o

período de fraco crescimento po-
de ter terminado e que, com os
estímulos implementados pelo
governo, o Brasil terá uma expan-
são de 4% em 2013. Só cinco paí-
ses terão um desempenho me-
lhor que a economia nacional.
Mesmo assim, a projeção foi ajus-
tada para baixo em comparação
à previsão publicada em maio
deste ano.

A avaliação anual da OCDE di-
vulgada ontem derrubou bolsas
pelo mundo diante da constata-
ção de que a situação mundial
continua a se deteriorar em gran-
de parte por causa da crise na Eu-
ropa. Para a OCDE, está claro
que o fator externo pesou de for-
ma decisiva no desempenho do
Brasil.

BRICs. Os principais países
emergentes sentiram o freio na
economia mundial, mas ne-
nhum sofreu tanto impacto co-
mo o Brasil. Na China, o cresci-
mento do PIB será de 7,5%, con-
tra 4,4% na Índia e 3,4% na Rús-
sia. No caso da África do Sul, a
expansão será de 2,6%.

O tombo das economias euro-
peias teria tirado 0,2% do cresci-
mento brasileiro no primeiro se-
mestre do ano. Isso por causa da
queda nas exportações. Na Rús-
sia, a crise europeia tirou 0,7%
do PIB, contra 0,5% na India e na
China.

“O cenário externo é o maior
obstáculo para um crescimento

mais rápido do Brasil”, avalia a
OCDE. Se nos últimos anos as
exportações colaboraram para a
expansão do PIB, em 2012 esse
não foi o caso. Em 2011, o déficit
da balança comercial do Brasil
incluindo o setor de serviços foi

de US$ 18 bilhões. Neste ano, o
buraco deve ser de US$ 31 bi-
lhões. Já em 2013, o déficit pode-
ria chegar a US$ 32 bilhões.

Retomada. Apesar da desacele-
ração atual, a OCDE estima que

os efeitos dos estímulos fiscais e
monetários adotados pelo gover-
no estão “gradualmente tirando
a economia da tendência de bai-
xo crescimento”.

O segundo semestre teria sido
melhor diante dos efeitos cada

vez mais visíveis dessas medi-
das. “O período de crescimento
fraco parece ter acabado, com a
ajuda dos estímulos”, indicou.

Na avaliação da entidade, a de-
manda doméstica deve ajudar a
compensar o ambiente interna-
cional ainda turbulento.

O desemprego continuaria a
taxas baixas e o consumo vai con-
tinuar ‘sólido’. Já a inflação deve
cair de 6,6% para 5,3% em 2013,
ajudada pela queda nos preços
de energia.

Para a OCDE, a recuperação
irá começar por setores que fo-
ram alvo das medidas de estimu-
lo do governo, mas depois será
mais abrangente, em parte gra-
ças aos benefícios na área tributá-
ria, como os descontos de IPI.

Outro ponto que pode ajudar
na recuperação é o real desvalori-
zado, dando maior competitivi-
dade para as exportações.

Segundo o ‘WSJ’, cálculo
feito pelos credores
do país apontam que
a dívida não vai conseguir
atingir a meta acertada

Efeito dominó. Crise europeia prejudicou o desempenho das exportações do Brasil, reduzindo o desempenho da economia

ROLF
KUNTZ

Perder o bonde, de novo?

O câmbio seria muito menos
relevante, se a deficiência de
produtividade fosse menor

● Cenário

● Crítica ao protecionismo
A OCDE critica as tarifas de im-
portação no Brasil. “As medidas
adotadas podem desacelerar o
crescimento da produtividade e
causam distorções nos ajustess
estruturais necessários.”

ANTONIS SAMARAS
PRIMEIRO-MINISTRO DA GRÉCIA
“Tudo correu bem. Amanhã,
um novo dia começa para os
gregos.”

“Nós garantimos que não haverá
mais medidas dolorosas.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




