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Sai lista de aprovados
para ‘Foca Econômico’

● O economista-chefe do banco
americano JP Morgan, Fabio Aki-
ra, colocou sob revisão a aposta
para o ritmo e o ciclo total atual
de aperto monetário. Ele espera
a ata do Copom, que será divulga-
da quinta-feira, para fazer ou não
nova projeção sobre a intensida-
de e o tamanho final do aperto. O
Copom elevou na quarta-feira a
taxa Selic em 0,25 ponto porcen-
tual para 7,5% ao ano.

A aposta do JP Morgan, que
agora está sob revisão, é de 1,5
ponto porcentual de aperto, dividi-
do numa primeira alta de 0,25
ponto (a da semana passada)
seguida de duas elevações de
0,5 ponto em maio e em julho e
uma última alta de 0,25 ponto.
Segundo Akira, a maior dúvida é
se na próxima reunião, o BC senti-
rá necessidade de acelerar o rit-
mo de alta ou só mantê-lo. / F.A.

DANIEL AGUILAR/REUTERS

Para FMI, fórmula da América Latina perde fôlego
Alejandro Werner, diretor para o Hemisfério Ocidental, diz que preços de commodities e queda nos juros já não garantem crescimento de 4% ao ano

Fábio Alves
ENVIADO ESPECIAL / WASHINGTON

A menos que consiga atrair
mais investimentos e acele-
rar a taxa de produtividade, a
América Latina dificilmente
conseguirá crescer próximo
do nível máximo de sua capa-
cidade de produção no médio
e longo prazos, como aconte-
ceu nos últimos dez anos. O
alerta é do diretor do Departa-
mento de Hemisfério Ociden-
tal do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Alejandro
Werner.

“Os países da região estão uti-
lizando quase toda a capacida-
de de produção, os termos de
troca não parecem que vão con-
tinuar melhorando e as taxas de
juros na região não devem conti-
nuar caindo, aliás, o mais prová-
vel é que voltem a subir”, disse
Werner em entrevista ao Broad-
cast, serviço em tempo real da
Agência Estado, ao final da reu-
nião anual do FMI e do Banco
Mundial, que terminou ontem
em Washington.

Nos últimos dez anos, segun-
do Werner, as economias latino-
americanas cresceram, em mé-
dia, 4% ao ano. “Assim, olhando
para o futuro, a expansão des-
sas economias não se dará no
mesmo ritmo acelerado dos últi-
mos anos, a menos que os paí-

ses da região comecem a criar
fontes de crescimento da produ-
tividade ou que passem a inves-
tir mais e a um ritmo mais acele-
rado para aumentar o estoque
de capital”, explicou Werner. E
o investimento em infraestrutu-
ra é fundamental, acrescentou
o executivo do Fundo.

Werner acredita que, no curto
e médio prazos, o cenário mais
provável para as economias lati-
no-americanos é de estabilida-
de, sem as surpresas positivas
em termos de crescimento que
se verificaram nos últimos anos.
O FMI projeta um crescimento
para a América Latina de 3,4%
neste ano e de 3,9% em 2014.

Todavia, as economias da
América Latina se encontram
numa boa posição, com uma ati-
vidade econômica ainda consi-
derada saudável, diz Werner.
Todas estão operando num ní-
vel de produção próximo da ca-

pacidade máxima, com quase
pleno emprego e governos que,
na média, se encontram numa
posição satisfatória das suas
contas fiscais. “Não vemos
maiores vulnerabilidades.”

Riscos. Segundo ele, a preocu-
pação compartilhada por vários
líderes presentes nos eventos
foi a emergência de novos ris-
cos, em especial que o excesso
de liquidez injetada por países
desenvolvidos é o mais novo ris-
co à estabilidade das economias
latino-americanas.

Num ambiente em que os paí-
ses avançados praticam taxas
de juros extremamente baixas e
em que os termos de troca – em
razão dos preços de commodi-
ties – não continuarão melho-
rando, isso cria desafios para a
América Latina, ressaltou Wer-
ner. “A região não mais registra
folga no mercado de trabalho e
na utilização do capital, por
exemplo, o que implica que terá
de crescer por meio do aumen-
to na taxa de investimentos, na
poupança e na produtividade”,
disse Werner. “E o boom de
commodities, que gerou um
efeito renda importante para vá-
rios países, não vai estar presen-
te como nos últimos anos.”

Para o Brasil, o FMI projeta
crescimento de 3% em 2013 e de
4% em 2014. “O maior desafio

no curto prazo para o Brasil é
focar na recuperação da ativida-
de econômica que todo mundo
está esperando”, disse Werner.
“Estamos vendo alguns sinais

de que o investimento está au-
mentando, mas precisamos
acompanhar os dados mensais
para termos certeza da sustenta-
bilidade dessa recuperação”,

afirmou. Além disso, ele espera
que o outro desafio no curto pra-
zo é conter a inflação. “Mas o
Banco Central tem tomado me-
didas nessa direção.”

JP Morgan espera
ata do Copom para
revisar projeções

Sem surpresas. Para Werner, cenário é de estabilidade

“Olhando para o futuro,
a expansão dessas
economias não se dará no
mesmo ritmo dos últimos
anos, a menos que
o investimento cresça.”

Alejandro Werner
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE

HEMISFÉRIO OCIDENTAL DO FMI

Saiu a lista dos 25 aprovados pa-
ra o 3.º Curso Estado de Jorna-
lismo Econômico (“Foca Eco-
nômico”), uma parceria entre
o Grupo Estado e a Fundação
Getúlio Vargas (FGV/EESP).

A partir do dia 6 de maio, es-
ses jovens jornalistas vão pas-
sar por um programa intensi-
vo de aprimoramento, com au-
las teóricas e práticas, além de
atuação nas redações.

A turma deste ano é formada
por alunos de São Paulo e de
outros oito Estados. Eles vão
cumprir um currículo acadêmi-
co montado com base nas de-
mandas dos editores do grupo,
incluindo macroeconomia, po-
lítica econômica, sistema fi-
nanceiro nacional e internacio-
nal, mercado de capitais e ava-
liação de empresas.

Os jovens terão, ainda, a

oportunidade de participar de
entrevistas coletivas com auto-
ridades e líderes econômicos.

Já estão confirmadas as par-
ticipações do ex-ministro da
Fazenda Maílson da Nóbrega e
do ex-secretário de Política
Econômica do Ministério da
Fazenda José Roberto Men-
donça de Barros. O programa
tem patrocínio do Itaú e do
Projeto Agora, e apoio da TIM.

A seguir, a lista dos aprova-
dos: Alana Carrer Martins; Al-
lana Meirelles Vieira; Brenno
Grillo Luiz; Caio Bordallo
Proença; Claudia Assencio de
Campos; Claudia Renata Gon-
zales Novaes; Edgar da Costa
Maciel; Égon Ferreira Rodri-
gues; Felipe Cordeiro de Sou-
za; Fernando Ladeira de Azeve-
do; Giordano Benites Tronco;
Idiana Silveira Tomazelli; Jo-

natas Francisco de Oliveira; Jú-
lia Matravolgyi Damião; Julia-
na Karpinski da Conceição;
Laura Maia de Castro; Leonar-
do Ferreira Costa; Letícia Mar-
çal Russo; Mario Braga Maga-
lhaes Hubner Vieira; Mateus
Fagundes Carvalho; Raissa
Ebrahim dos Santos; Silvia Pi-
res Volpini; Sirlene Souza Fa-
rias; Thaise Constancio Temo-
teo e Thiago Bagolin Moreno.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




