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O QUE 
PODE SER 
TÃO RARO 
QUANTO 
PEDRAS QUE 
ANDAM?

Death Valley, Califórnia

RARO É O QUE NÃO 
ACONTECE COM FREQUÊNCIA. 
ASSIM TAMBÉM OCORRE COM CADA 

EMPREENDIMENTO YUNY, SEMPRE UM 

ABSOLUTO SUCESSO DE PROJETO E 

DE VENDAS. ESTA É A OPORTUNIDADE  

DE ADQUIRIR UM YUNY. SÃO POUCAS

UNIDADES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, 

NAS MELHORES LOCALIZAÇÕES.

Os projetos dos Empreendimentos mencionados neste anúncio foram devidamente aprovados pela respectiva Prefeitura Municipal e o Memorial de Incorporação está registrado nas respectivas matrículas dos 
imóveis perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. Os dados do registro de incorporação, número de matrícula, bem como do alvará de aprovação do projeto, podem ser obtidos mediante contato 
com o Sistema de Atendimento Yuny – SAY, através do telefone: 3045-1234, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Fábio Alves
ENVIADO ESPECIAL / WASHINGTON

A falta de coordenação entre os
países desenvolvidos para execu-
tar programas de ajuste fiscal e
de estímulo monetário tem con-
tribuído para enfraquecer a eco-
nomia global, além de gerar uma
volatilidade desnecessária nos
mercados financeiros.

O alerta consta de um docu-
mento, obtido com exclusivida-
de pelo Broadcast, serviço em
tempo real da Agência Estado,
que o Instituto de Finanças In-
ternacionais (IIF) apresentará
esta semana às autoridades dos
países que estão participando
da reunião anual do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e
do Banco Mundial, em Wa-
shington.

“O crescimento da economia
mundial ainda é frágil”, disse ao
Broadcast Hung Tran, vice-dire-
tor-gerente do IIF, entidade que
representa as instituições finan-
ceiras mundiais. “É preciso uma
coordenação maior e mais clara
das políticas econômicas adota-
das pelos países avançados para
resgatar a confiança dos investi-
dores e reduzir as incertezas.”

Para Tran, a consolidação fis-
cal, como parte do esforço de

equilíbrio orçamentário, e o estí-
mulo monetário de economias
desenvolvidas têm sido imple-
mentados quase exclusivamen-
te com base em considerações
econômicas e políticas domésti-
cas, sem a preocupação de coor-
denação com outros países.

Num cenário em que a recupe-
ração global enfrenta novos obs-
táculos e desafios, Tran disse
que alguns países desenvolvidos
não precisariam executar neste
momento programas de cortes
de gastos para reduzir seus défi-
cits fiscais e atingir melhores ní-
veis de dívida em relação ao Pro-
duto Interno Bruto (PIB).

“Há países que não têm esco-
lha a não ser reduzir seu déficit
fiscal, mas há outros com espaço
para postergar tais cortes. O pro-
blema é ter todo mundo adotan-
do programas de ajuste fiscal ao
mesmo tempo.” Para ele, Esta-
dos Unidos e Alemanha pode-
riam mirar o equilíbrio orçamen-
tário no médio prazo, estabele-
cendo metas para cinco ou sete
anos, em vez de tentarem fazer
ajustes no curto prazo.

Outro problema apontado pe-
lo IIF é a falta de coordenação
entres os bancos centrais de paí-
ses desenvolvidos na adoção do
chamado afrouxamento quanti-
tativo, com o Japão sendo o
exemplo mais recente de injeção
de nova onda de liquidez, afetan-
do em especial as moedas de paí-
ses emergentes.

Tran reconheceu que o afrou-
xamento quantitativo dos paí-
ses desenvolvidos é um desafio
para os emergentes, que so-
frem com ondas de valorização
das moedas. “O fluxo de capital
aos países emergentes está sen-
do afetado não só pelas baixas
taxas de juros em economias
maduras, mas também pelas ta-
xas de crescimento econômico
mais elevadas desses países
emergentes.”

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE / LONDRES

O governo lutou para levar o dó-
lar a um nível que tornasse as ex-
portações brasileiras mais com-
petitivas. Após uma série de me-
didas, a moeda americana pas-
sou a valer R$ 2 em maio de 2012
e respeitou o nível até janeiro. A
estratégia, porém, parece ter sur-
tido pouco efeito. Dados da Con-
ferência das Nações Unidas so-
bre Comércio e Desenvolvimen-

to (Unctad) mostram que as ex-
portações brasileiras caíram
5,3% em 2012, ano em que a mé-
dia mundial cresceu 0,2%. O de-
sempenho deu ao Brasil uma des-
confortável posição de quarto
pior resultado no comércio exte-
rior entre as 20 maiores econo-
mias do mundo no ano passado.

Levantamento anual da Unc-

tad mostra que empresas brasi-
leiras venderam US$ 242,580 bi-
lhões em 2012. Os dados mos-
tram que, em ano de agravamen-
to da crise financeira, o Brasil pa-
rece ter sido prejudicado espe-
cialmente pela queda do preço
das commodities.

Segundo a pesquisa, o preço
médio de comercialização dos
produtos básicos caiu 8,6% em
2012 na comparação com o ano
anterior. A queda foi puxada es-
pecialmente pelos produtos
mais importantes na pauta de ex-
portações brasileira: produtos
agrícolas, com redução do preço
de 22,9%, e minerais e metais,
em queda de 14,6%.

A série histórica da Unctad
mostra que, desde 2003, a ten-
dência das exportações brasilei-

ras acompanha com muita proxi-
midade a evolução dos preços
das commodities. Em 2012, o pre-
ço médio das commodities su-
biu 17,9% e as exportações brasi-
leiras saltaram 26,8%. Um ano
antes, os produtos básicos au-
mentaram 22,7% e os embar-
ques do Brasil avançaram 31,9%.

Em 2009, por outro lado, quan-
do o preço médio mundial caiu
16,9%, o desempenho brasileiro
recuou 22,7%.

Com o mau desempenho das
commodities, outros grandes ex-
portadores também amargaram
desempenho ruim. Em 2012, a
África do Sul registrou queda

nos embarques de 11%, o pior do
G-20. Indonésia (-6,3%), Austrá-
lia (-5%) e Argentina (-3,3%) tam-
bém são grandes exportadores
de commodities.

No ranking das exportações, o
país desenvolvido com o pior de-
sempenho foi o Reino Unido,
que viu os embarques caírem
6,8%. França (-4,6%), Alemanha
(-4,5%) e Japão (-3%) também
perderam mercado.

Na outra ponta do ranking, es-
tão países que dependem menos
das commodities. Em 2012, o
maior aumento das exportações
aconteceu na Turquia, onde os
embarques aumentaram 13,1%.
Na pauta de exportações do país,
os principais itens são roupas,
têxteis, produtos metálicos e
equipamentos de transporte.

Em seguida, estão China
(7,9%) e México (6,1%), dois
mercados com pauta de exporta-
ções focada em produtos indus-
trializados. Maior economia do
planeta, os EUA tiveram avanço
de 4,5% das exportações.

Para IIF, ajustes
fiscais em série afetam
recuperação global

Brasil tem 4º pior desempenho
no comércio exterior do G-20

FMI faz alerta sobre setor financeiro
Relatório do Fundo ressalta que bancos vêm se recuperando, mas novas ações têm de ser tomadas para evitar uma instabilidade crônica
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Altamiro Silva Junior
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O mercado financeiro global e
os bancos vêm se recuperando
do tombo provocado pela cri-
se financeira mundial, mas a
reforma do setor ainda está in-
completa e novas ações preci-
sam ser tomadas pelos gover-
nos, sob o risco de se criar uma
instabilidade crônica, trazen-
do velhos riscos de volta e fa-
zendo aparecer novos, desta-
cou o relatório Estabilidade Fi-
nanceira Global, divulgado on-
tem na Reunião de Primavera
do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI).

“Enquanto muito tem sido fei-
to para melhorar a regulação glo-
bal e local do setor financeiro, o
processo de reforma permanece
incompleto”, afirma o relatório.

Muitos bancos ainda estão em
processo de reestruturação e o
FMI aponta que a reforma do sis-
tema acabou sendo moderada
pelos governos para que os ban-
cos consigam se ajustar enquan-
to se recuperam.

Mas esse ritmo mais lento das
mudanças também reflete a difi-
culdade de um consenso entre
reguladores sobre o que é neces-
sário fazer no futuro próximo
em meio ao temor de os bancos
terem de se adaptar a desafios
ainda maiores. Para deixar a cri-
se financeira que começou em
2008 para trás, é preciso resol-
ver os velhos riscos deixados por
ela. Ao mesmo tempo, os gover-
nos têm de evitar o aparecimen-
to de novos, destacou o econo-
mista do FMI José Viñal na aber-
tura de sua apresentação à im-
prensa. Esses novos riscos, diz

ele, são consequência das políti-
cas monetárias dos países desen-
volvidos. Os velhos, se relacio-
nam principalmente aos balan-
ços dos bancos, que têm apresen-
tado problemas como reflexo da
crise de 2008.

Por isso, ajustes e avanços são
necessários em vários pontos no
resto do sistema financeiro, co-
mo no mercado de derivativos, e
nos bancos grandes demais para
quebrar. O FMI aponta no relató-
rio que grandes instituições fi-
nanceiras globais vêm reduzin-
do o tamanho, vendendo ativos
e saindo de países e os governos
precisam avançar mais nessa dis-
cussão.

A situação mais crítica é na zo-
na do euro. O relatório mostra
melhora na região nos últimos
meses e redução significativa
dos riscos, até mesmo com me-

lhora de acesso a recursos no
mercado de capitais por gover-
nos e bancos, com taxas mais bai-
xas de captação. Mas muitos ban-
cos, sobretudo na periferia da zo-
na do euro, seguem tendo acesso
difícil e caro para captar recur-
sos, lucros baixos e piora das ta-
xas de inadimplência.

O economista-chefe do FMI,
Olivier Blanchard, afirmou que
ainda vê com preocupação os
bancos espanhóis e que mais
bancos na periferia da região po-
dem precisar de injeção de capi-
tal. O documento aponta que o
processo de desalavancagem e
redução dos riscos dos bancos
europeus ainda não acabou.

Nos países emergentes, o de-
safio dos bancos é financiar o
crescimento em meio ao aumen-
to das vulnerabilidades domésti-
cas. No caso do Brasil, o docu-
mento cita o aumento da inadim-
plência desde meados de 2011. Já
nos Estados Unidos, a reestrutu-
ração das grandes instituições fi-
nanceiras parece estar quase ter-
minada, ressalta o documento.

Endividamento. O relatório do
FMI destacou ainda que as em-

presas de países emergentes es-
tão se endividando muito e o vo-
lume de empréstimos em moe-
das estrangeiras tem crescido a
taxas recordes. O Brasil está en-
tre os países em que a dívida das
corporações mais cresceu desde
2007, além de Turquia, China,
Tailândia, Chile e Filipinas.

O aumento das dívidas corpo-
rativas levou o diretor de Assun-
tos Monetários do FMI, José
Viñals, a fazer um alerta aos paí-
ses emergentes para que fiquem
vigilantes para o aumento dos
passivos das empresas. A alavan-
cagem ainda não é excessiva,
mas se esse ritmo for mantido,
Viñals destaca que pode repre-
sentar um risco, pois ficam mais
expostas às variações das moe-
das estrangeiras e juros. “Isso
deixa as empresas sensíveis aos
fluxos globais de capital.”

Instituto de Finanças
Internacionais fazem
alerta para fragilidade
do crescimento da
economia internacional

Queda. Empresas brasileiras exportaram US$ 242 bi em 2012

● Otimismo
O setor bancário da Itália tem
capital suficiente para sobreviver
a choques potenciais, reiterou o
diretor para Assuntos Monetá-
rios do FMI, José Viñals.

● Elogio
Em relação ao programa de com-
pra de ativos e de estímulo mone-
tário do Japão, o diretor do IIF
elogiou o esforço do governo de
tirar o país da armadilha da defla-
ção na qual está há vários anos.

● Extremos

Unctad mostra que
exportações do País
caíram 5,3% em 2012,
ano em que a média
mundial cresceu 0,2%

6,8%
foi a maior queda entre os países
ricos registrada pelo Reino Unido

13,1%
foi o maior aumento, da Turquia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




