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Internacional

Argentina já estuda pagar sua dívida fora dos EUA
César Felício
De Buenos Aires

O pessimismo predomina na
Argentina em relação à sentença
da Corte de Apelação de Nova York
no processo que é movido contra o
país por quatro fundos e dez inves-
tidores privados pelo pagamento
de uma dívida de US$ 1,3 bilhão. Já
contando com uma provável sen-
tença desfavorável, começa a ser
estudado um esquema alternativo
para evitar um novo calote nos pa-
gamentos externos, transferindo
as contas argentinas dos EUA para
outras praças financeiras.

No sábado, o vice-presidente ar-
gentino, Amado Boudou, deixou
clara essa possibilidade numa en-
trevista coletiva. “A Argentina vai

cumprir com as renegociações
passadas em qualquer circunstân-
cia e vamos verificar os meios para
isso. Não vamos admitir um blo-
queio que é um absurdo jurídico,
ao impedir um credor que deseja
pagar de liquidar o seu débito”,
afirmou. Na mesma entrevista, o
ministro da Economia, Hernán Lo-
renzino, admitiu a possibilidade
de recorrer à Suprema Corte dos
EUA, o que daria um fôlego de me-
ses para a Argentina implantar sis-
temas alternativos de pagamento.

A Argentina foi condenada em
decisão de primeira instância a pa-
gar a dívida integralmente e à vis-
ta, sob pena de bloqueio das con-
tas do país, concentradas no Bank
of New York. O governo alega que
aceitar essa decisão, de novembro,

levaria ao reconhecimento de toda
a dívida não renegociada, que so-
ma cerca de US$ 11 bilhões.

Na última sexta-feira, por exi-
gência da segunda instância da
Justiça americana, a Argentina
apresentou uma proposta formal
para renegociar a dívida ainda re-
manescente do “default ” de 2001,
oferecendo as mesmas condições
das renegociações de 2005 e
2010, com um desconto sobre o
valor de face dos papéis de 66%.

O país não tem margem de ma-
nobra para negociar: caso apre-
sentasse aos credores uma propos-
ta melhor que as anteriores, teria
que estender as mesmas condições
aos que aceitaram as reestrutura-
ções e abriria caminho para a anu-
lação de todos os acordos de dívi-

da. Como os principais credores
no processo são fundos especiali-
zados em comprar títulos com
descontos para exigir a cobrança
do valor integral em processos ju-
diciais, a chance de um acordo é
ínfima. Embora a proposta tenha
sido encaminhada aos magistra-
dos, os credores serão consultados
pela Justiça dos Estados Unidos.

Para viabilizar o “re-routing”,
ou seja, a escolha de um terceiro
país para realizar o pagamentos
de sua dívida externa já reestru-
turada, a Argentina precisaria re-
pactuar essa condição com todos
os credores e só a viabilizaria se
obtivesse uma adesão de 85%. Is-
so é avaliado como factível, dian-
te das implicações que teria para
o sistema financeiro como um to-

do uma nova suspensão de paga-
mentos externos da Argentina.

A Argentina não toma dinheiro
no exterior desde 2005, mas um
novo “default ” teria consequências
catastróficas na vida econômica
do país, segundo o economista
Eduardo Curia, ex-vice-ministro
da Economia no governo Menem.

“Com a Argentina sem pagar a
dívida reestruturada, as matrizes
cortarão investimentos em suas
filiais, e os exportadores e impor-
tadores não terão linhas suficien-
tes para manter suas operações
nos níveis atuais. A crise no setor
externo seria acelerada, e a ruptu-
ra econômica se daria no curto
prazo, com um novo colapso do
sistema financeiro”, comentou.

A proposta argentina apresen-

tada para a Corte prevê um título
sem desconto com vencimento em
2038 para os credores de até US$
50 mil de principal. Estes credores
receberiam os juros e mora venci-
dos à vista, e o principal com juros
de 2,5% a 5,5% ao ano. Os demais
credores receberiam um título
com vencimento em 2033 e des-
conto sobre o valor nominal do
principal (não se especifica na pro-
posta o valor do desconto, mas nas
renegociações anteriores a quita-
ção foi de 66%). Os juros e mora se-
riam pagos com outro título, com
vencimento em 2017. Para os pa-
péis referentes ao principal, a taxa
de juros seria de 8,28% ao ano. Para
os papéis relacionados com os pa-
gamentos de juros e mora, a taxa
sobe para 8,75% ao ano.

Política fiscal Em 2012, o gasto federal caiu de 24,1% do PIB para 22,8%

Contração do gasto público
freia a economia dos EUA
Sergio Lamucci
De Washington

A combinação de cortes de gas-
tos e aumento moderado de im-
postos nos EUA neste ano vai tor-
nar mais rigorosa uma política fis-
cal que já não ajudava a impulsio-
nar a recuperação da atividade
econômica. Em 2012, os gastos do
governo federal ficaram em 22,8%
do Produto Interno Bruto (PIB),
abaixo dos 24,1% de 2011. Para es-
te ano, a expectativa é de novo re-
cuo, para 22,2%, segundo estimati-
va do Escritório de Orçamento do
Congresso (CBO, na sigla em in-
glês). Com isso, a política monetá-
ria fica ainda mais sobrecarregada
na tarefa de estimular a economia.

Economista-sênior do Federal
Reserve (Fed, o banco central ame-
ricano) de São Francisco, Dan Wil-
son diz que a política fiscal foi ex-
tremamente expansionista duran-
te a chamada Grande Recessão. No
caso do governo federal, as despe-
sas atingiram 25,2% do PIB em
2009, o ano em que a economia
americana encolheu 3,1%. Os gas-
tos de Estados e municípios, po-
rém, começaram a cair como pro-
porção do PIB já em meados da-
quele ano, enquanto as despesas
do governo federal se estabiliza-
ram em 2010 e perderam fôlego
em 2011 e 2012. Segundo Wilson,
não é o padrão de política fiscal tí-
pico de períodos em que a econo-
mia se encontra em recuperação.

Com base nas projeções do CBO,
Wilson diz que a política fiscal nos
próximos anos tende a se tornar
crescentemente contracionista,
pelo menos no âmbito federal. O
efeito mais forte do “sequestro de
gastos” deve se dar no segundo e
no terceiro trimestres deste ano,
diz ele, referindo-se aos cortes au-
tomáticos de gastos de US$ 85,3 bi-
lhões previstos para ocorrer entre
março e setembro. Ele considera

“r a z o áv e i s ” as projeções do CBO,
de que o sequestro pode tirar 0,6
ponto percentual do crescimento
em 2013. O CBO espera expansão
da economia de 1,4%. No entanto,
dado o desempenho econômico
acima do esperado no primeiro
trimestre, alguns analistas têm re-
visado para cima as projeções. O
Bank of America Merrill Lynch,
que há algumas semanas estimava
1,5%, hoje aposta em 1,9%, ainda
abaixo dos 2,2% do ano passado.

Membro-sênior do Centro de
Prioridades de Orçamento e de Po-
líticas, Jared Bernstein observa em
seu blog que, em termos absolu-
tos, as despesas do governo federal
subiram apenas 0,6% entre 2009 e
2012, para US$ 3,5 trilhões. “E, co-
mo proporção do PIB, elas estão
em queda”, ressalta Bernstein, que
entre 2009 e 2011 foi da equipe de
economistas do presidente Barack
Obama. Para ele, esses números
ajudam a explicar a fraqueza da re-
cuperação da economia nos últi-
mos anos. Houve reação forte em
2009, com a elevação de gastos co-
mo seguro-desemprego e o pacote
de estímulos de US$ 800 bilhões,
mas a política fiscal logo perdeu
força, num momento em que a “re -
cuperação não tinha atingido a
maior parte das famílias”.

Wilson também vê o comporta-
mento dos gastos públicos como
um dos principais ventos contrá-
rios a uma retomada mais forte da
economia nos EUA. “Não é o único,
mas é um dos mais importantes”,
diz o economista do Fed, citando a
questão do endividamento dos
consumidores e os problemas en-
frentados pela Europa, que cria-
ram um clima de incerteza e redu-
ziram o crescimento global.

Especialista em orçamento,
Stan Collender diz que os núme-
ros não mostram os gastos sain-
do do controle. “O estímulo foi
menor do que deveria ter sido”,
afirma Collender, diretor da
Qorvis Communications.

Com uma política fiscal restriti-
va, grande parte do trabalho de es-
timular a economia ficou nas cos-
tas da política monetária, avaliam
Wilson e Collender. Para Wilson, o
Fed faz o que pode, mas tem limi-
tes à capacidade de ação, uma vez
que os juros já estão próximos de
zero. O resultado é que a política
monetária não consegue compen-
sa totalmente o efeito contracio-
nista da política fiscal.

Num discurso em fevereiro, a vi-
ce-presidente do Federal Reserve
(o banco central americano), Janet
Yellen, apontou a questão fiscal co-

mo um obstáculo importante à re-
cuperação da economia. Tida co-
mo possível sucessora de Ben Ber-
nanke no comando do Fed, Yellen
mostrou dados sobre a contribui-
ção para a atividade econômica do
que chamou de política fiscal dis-
cricionária – aquela sobre a qual o
governo tem maior controle, co-
mo corte de impostos, gastos em
infraestrutura e outros bens e ser-
viços e benefícios ampliados para
desempregados. Depois da grave
recessão de 1981-1982, a política
fiscal discricionária contribuiu em
média com 1 ponto percentual por
ano para o crescimento real do PIB
ao longo dos três anos seguintes,
segundo ela.

Na atual retomada, o quadro é
bem diferente, destacou Yellen. Na
média dos três anos que se segui-
ram ao fim da recessão de 2007-
2009, a política fiscal discricioná-
ria foi uma restrição à atividade, ti-
rando do crescimento algo como
0,2 ponto percentual ao ano.

É nesse cenário que entraram
em vigor, a partir de março, os cor-
tes automáticos de gastos de US$
85,3 bilhões. Além disso, ocorreu
um aumento de impostos neste
ano, embora grande parte das
isenções concedidas no governo
de George W. Bush tenha sido
mantida. Houve a elevação dos tri-
butos cobrados dos mais ricos e a
alta de 2 pontos percentuais do
imposto sobre a folha de paga-
mento de todos os trabalhadores.

Com isso, a política fiscal segue
o oposto do que sugere grande
parte dos especialistas. Ela é restri-
tiva no curto prazo, mas sem indi-
car soluções para os problemas es-
truturais de longo prazo, como o
aumento das despesas com o Me-
dicare (o sistema de saúde para
idosos) e a previdência social. “A
questão é que a política fiscal ame-
ricana é mais um assunto político
do que econômico”, diz Collender.

Fonte: Escritório de Orçamento do Congresso (CBO). * Estimativa do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) 
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Tensão na Coreia
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Os EUA anunciaram que deslocaram
sofisticados caças F-22 do Japão para
a Coreia do Sul, após a Coreia do Norte
ter elevado a tensão na região ao
anunciar um “estado de guerra”. A

Curta

Ação contra a Bolívia
A empresa britânica de gera-

ção de energia Rurelec anunciou
que vai iniciar uma ação contra o
governo da Bolívia devido à esta-
tização de seus ativos no país em
2010. Segundo a empresa, até
hoje o governo não iniciou nego-
ciação sobre indenização. A Ru-
relec vai pedir US$ 142,2 milhões
da Bolívia numa ação legal na
Corte Permanente de Arbitra-
gem de Haia, na Holanda.

Papa Francisco pede paz
Na sua primeira mensagem de

Páscoa, o papa Francisco fez on-
tem um forte apelo à paz no
mundo. Em relação à Síria, ele
disse: “Quanto sangue já foi der-
ramado! E quanto sofrimento
ainda será necessário antes de
que seja encontrada uma solu-
ção política?”. O papa mencio-
nou várias regiões do mundo on-
de ocorrem conflitos, na Ásia, na
África e no Oriente Médio e cul-
pou a cobiça pelas guerras.

China limita uso e
tenta coibir abuso com
carros oficiais de luxo
Colum Murphy
The Wall Street Journal, de Xangai

No mais recente esforço para
conter os sinais de corrupção ofi-
cial, os novos líderes chineses es-
tão focando num benefício mui-
to visado e apreciado pelos altos
oficiais militares: seus carros.

A partir de 1o de maio, a China
vai introduzir um novo sistema de
placas para os veículos pertencen-
tes a militares e policiais armados,
segundo a agência de notícias es-
tatal Xinhua. Com as novas regras,
muitos carros de luxo de marcas
como BMW ou Bentley não recebe-
rão as novas placas militares a me-
nos que sejam registrados como
propriedade militar, informou a
Xinhua na sexta-feira, citando o
general Zhao Keshi, chefe do de-
partamento de logística do Exérci-
to de Libertação Popular da China.

As regras também visam conter
outros abusos: às vezes as placas
militares são leiloadas ilegalmente
para civis, segundo membros do
Partido Comunista e pessoas en-
volvidas no negócio de carros de
luxo. Veículos com placas militares
e da polícia armada muitas vezes
são vistos violando as regras de
trânsito, mas raramente são para-
dos pela polícia e também estão
isentos do pagamento de pedágio.

O novo sistema faz parte de
uma campanha anticorrupção
que o presidente Xi Jinping vem
liderando desde que assumiu, em
novembro, como líder do Partido
Comunista, em meio a alertas de
dirigentes do partido de que a
corrupção generalizada ameaça a
sua permanência no poder. Além
disso, dizem analistas e diploma-
tas, a medida vai ajudar a garantir
o controle de Xi sobre os militares
e reforçar o apoio popular ao par-
tido, após uma série de escânda-
los no ano passado.

O novo sistema é a iniciativa
mais visível até agora contra a
corrupção nas Forças Armadas,
que também já deu um basta aos
banquetes luxuosos. Há anos o
abuso das placas militares é uma
das formas mais visíveis de cor-
rupção na China, onde elas são
vistas com frequência em carros
de luxo estacionados diante de
boates e restaurantes caros. Mui-
tos dos chamados “principezi -
nhos”, como são conhecidos os fi-
lhos dos altos funcionários do
Partido Comunista, dirigem car-
ros esporte ou outros veículos de
luxo com placas militares.

Em uma iniciativa separada, o
governo da China está propondo
medidas para exigir que as auto-
ridades comprem carros nacio-
nais para as frotas do governo.

“É bem claro que a porta está
se fechando para as marcas es-
trangeiras de luxo no Exército
chinês”, afirmou Michael Dunne,
consultor da indústria automo-
bilística. Ainda assim, disse ele, a
lista parece deixar espaço para
algumas marcas estrangeiras de
luxo muito populares, fabricadas
por joint ventures sediadas na
China, tais como o carro de pas-
seio Audi A6, apreciado tanto pe-
los altos funcionários chineses
como por executivos no país.

A mídia oficial da China infor-
mou que as placas existentes e que

atualmente são utilizadas por veí-
culos militares serão canceladas
até o fim de abril. Novas placas se-
rão emitidas seguindo normas que
visam reprimir a venda e o uso de
placas falsas e melhorar o controle
das frotas de veículos pertencentes
ao Exército, disse o general Zhao,
segundo a agência Xinhua. Certos
modelos não receberão novas pla-
cas a menos que sejam registrados
como equipamento militar, disse
o general. Aí se incluem as marcas
Mercedes-Benz, B M W, Lincoln, Ca -
dillac, Vo l k s w a g e n Phaeton, Ben -
t l e y, J a g u a r, Po r s c h e , Land Rover e
Audi Q7. Ele disse que não serão
emitidas novas placas para veícu-
los particulares, de prefeituras lo-
cais ou para carros de oficiais que
ocupam cargos no Exército e na
polícia ao mesmo tempo.

Teng Bingsheng, decano asso-
ciado da Escola Graduada de Ne-
gócios Cheung Kong, em Pe-
quim, e observador da indústria
automobilística na China, quali-
ficou o plano como “necessário e
i m p o r t a n t e” para combater o
abuso difundido das placas mili-
tares. “O governo está tentando
acalmar a opinião pública com-
batendo as placas militares falsas
e outros abusos. Não é a melhor
solução, mas é uma solução que
pode ser implementada com re-
lativa facilidade”, disse ele.

Não está claro de que modo as
novas regras e a maior preferência
pelas marcas nacionais vão atingir
as montadoras estrangeiras, para
as quais a China é um mercado al-
tamente lucrativo. As vendas de
marcas estrangeiras de luxo per-
maneceram fortes nos últimos
meses. As vendas do Audi A6L, mo-
delo popular entre autoridades
chinesas, aumentaram 33%, para
24.360 veículos nos dois primeiros
meses de 2013, em comparação
com o mesmo período de 2012.

Em um comunicado na semana
passada, o porta-voz da Audi na
China, Martin Kühl, disse que mais
de 90% dos compradores da mon-
tadora alemã no país são clientes
particulares, e a parte restante con-
siste, majoritariamente, em frotas
para empresas, acrescentando: “As
vendas para o governo represen-
tam apenas uma pequena parte
das vendas da Audi na China.”

A Audi, divisão da Volkswagen,
não quis comentar no domingo.
Outras montadoras não quiseram
comentar ou não responderam
aos pedidos de comentários.

O general Zhao disse que os in-
divíduos ou as divisões que fo-
rem flagradas violando as regras
relativas às placas militares irão
enfrentar severas punições.

Muitos participantes de comu-
nidades on-line na China se mos-
traram céticos quanto às novas
iniciativas. Um usuário do serviço
de microblogs Weibo, da Sina
Corp., escrevendo sob o nome de
Jifuda Fanbing, questionou a ne-
cessidade de substituir o atual sis-
tema de concessão de placas mili-
tares. “Se eles já têm um sistema, e
ele é bem executado, então a mu-
dança é mesmo necessária?”, per-
gunta ele no site. “Sem a execu-
ção, é tudo só conversa fiada!”

Leia nas págs B12 e B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

medida americana foi vista como um
compromisso com a defesa da Coreia
do Sul, um aliado na região. O regime
comunista norte-coreano colocou de
prontidão mísseis que podem levar

armas nucleares. Os EUA criticaram a
retórica belicosa. Não está claro qual
o objetivo da escalada de tensão do
regime norte-coreano. Na foto,
patrulha sul-coreana na fronteira.
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