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PIB e criação de vagas nos EUA
Economia americana acelera no primeiro trimestre

Variação trimestral do PIB - anualizada, em % Geração de empregos - milhares de vagas
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América do Sul Descolamento em relação à cotação oficial supera os 80%

Dólar paralelo dispara e já
afeta economia argentina
César Felício
De Buenos Aires

A cotação do dólar no mercado
negro na Argentina, ou “dólar
b l u e”, atingiu 9,34 pesos por uni-
dade na sexta-feira, um recorde
desde que houve a última troca de
moeda , em 1991. Apenas este ano,
o dólar subiu 35% no mercado in-
formal, e a brecha em relação à co-
tação oficial da moeda, que é de
5,18 pesos, ficou em 80%.

A mais recente escalada do dó-
lar ocorreu depois de um procedi-
mento judicial que levou ao fecha-
mento de 62 casas de câmbio, no
início da semana passada, mas a
alta da moeda no mercado parale-
lo acontece em um contexto em
que diminuiu a velocidade da des-
valorização oficial do peso, que es-
tá em 14% nos últimos doze meses,
abaixo das estimativas de inflação
na Argentina, de 22% a 25%. O nú-
mero oficial, de 10% ao ano, é con-
siderado manipulado e costuma
ser ignorado por todos os agentes
econômicos, dentro e fora do país.

A escalada informal da moeda
já está prejudicando a economia
real da Argentina. O superávit acu-

mulado da balança comercial caiu
47% no primeiro trimestre, re-
cuando de US$ 2,5 bilhões para
US$ 1,3 bilhão.

“Foi gerada uma expectativa de
desvalorização a médio prazo. O
setor exportador procura retardar
suas vendas, esperando um câm-
bio mais conveniente, e o importa-
dor tenta antecipar suas compras,
para aproveitar a cotação atual”,
comentou o economista Arnaldo
Bocco, ex-diretor do Banco Central
e filiado à Frente Grande, uma das
correntes que compõem a Frente
para a Vitória, a principal aliança
governista argentina.

Outro efeito da escalada é a pa-
ralisação de mercados normal-

mente indexados pelo dólar, como
o imobiliário. Em 2012, foram la-
vradas apenas 46,6 mil escrituras
em Buenos Aires, o menor número
registrado desde 1998 e 27,2% in-
ferior ao de 2011, de acordo com a
associação local dos cartórios.

Antes do início da política de
restrições cambiais na Argentina,
em outubro de 2011, o mercado
paralelo de dólar movimentava
cerca de US$ 15 milhões por dia,
ou cerca de 3% do mercado legal,
que oscilava em US$ 500 milhões.
Hoje, o mercado manejado dentro
da legalidade movimenta cerca de
US$ 200 milhões diários.

As travas cambiais aumentaram
a procura pelo câmbio negro, ope-
rado em cerca de 3.000 “cuevas”,
ou casas de câmbio ilegais, que
funcionam discretamente em sa-
las de sofisticados prédios de escri-
tórios em Puerto Madero ou até
nos fundos de comércios de bairro
em Palermo. O hábito de décadas
da população argentina de econo-
mizar em moeda estrangeira difi-
culta ao governo manter a cotação
ilegal sob controle. Isso porque, ao
aumentar a repressão, diminui a
oferta e sobe o preço.

Estima-se que existam US$ 50
bilhões em espécie na Argentina,
atesourados nas residências ou em
caixas-fortes de bancos. Nem toda
essa fortuna é proveniente de di-
nheiro ilegal: parte dela foi adqui-
rida legalmente até meados do
ano passado, quando o governo
proibiu a compra de dólar com
fins de investimento. O montante
supera o das reservas internacio-
nais do Banco Central da Argenti-
na, que fecharam em US$ 39,7 bi-
lhões. Outros US$ 150 bilhões fo-
ram enviados por argentinos ao
exterior nos últimos dez anos, se-
gundo estimativas privadas.

O histórico de fracasso dos go-
vernos argentinos em controlar a
especulação com dólar é antigo.
Em 1981, o presidente militar Ro-
berto Viola decidiu retirar a Ar-
gentina da “t a b l i t a”, esquema pré-
fixado de desvalorização diária da
moeda que estava provocando um
imenso atraso cambial. Oito anos
depois, o então ministro da Econo-
mia Juan Carlos Pugliese tentou
administrar expectativas em reu-
niões com grandes agentes econô-
micos. Nos dias seguintes, o valor
da moeda nacional se liquefez.

Fonte: "La Nación" e Reuters

Brecha cambiária
Dólar oficial e paralelo
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Comércio é prioridade
no segundo mandato
Richard McGregor
Financial Times, de Washington

Barack Obama deve elevar o co-
mércio de patamar na agenda de
seu segundo mandato com a espe-
rada nomeação do atual conse-
lheiro da Casa Branca para econo-
mia global, Michael Froman, para
o cargo de representante de Co-
mércio dos Estados Unidos

Froman, 50 anos, que muitos es-
peravam que continuasse no car-
go, assumirá uma agenda amplia-
da como representante comercial.
Penny Pritzker, 53 anos, que che-
fiou o comitê financeiro da cam-
panha presidencial de Obama em
2008, deve ser nomeado secretário
de Comércio, um posto para o qual
ela era cotada no primeiro manda-
to do presidente.

A revista “Fo r b e s ” coloca Pritz-
ker, herdeira da rede de hotéis
Hyatt, como a 271a pessoa mais
rica dos EUA, com fortuna esti-
mada em US$ 1,85 bilhão.

Obama deve anunciar as no-
meações formalmente nesta se-
mana, segundo autoridades.
Ambos os cargos precisam da
confirmação do Senado.

Após um primeiro mandato no
qual prioridades domésticas dei-
xaram para trás uma política eco-
nômica internacional mais ativa, o
governo tem duas negociações in-
ternacionais de comércio à vista:
um acordo com a União Europeia
(UE) e a Parceria Trans-Pacífico,
com parceiros da Ásia-Pacífico.

No final do primeiro mandato
de Obama, em outubro de 2011,
o Congresso aprovou acordos co-
merciais com Colômbia, Coreia
do Sul e Panamá, mas todos eles
haviam sido assinados pelo ante-
cessor, George W. Bush, antes de
serem renegociados.

Daniel Price, que comandou a
política internacional no governo
Bush, disse que a nomeação de
Froman, caso realmente ocorra,
“confirma que o comércio terá
uma prioridade muito maior no
segundo mandato”. “Froman co-
mo representante comercial é uma
boa notícia para quem quer ver os
Estados Unidos mais engajados
g l o b a l m e n t e”, afirmou.

As conversas EUA-UE e as ne-
gociações da Parceria Trans-Pací-
fico ganharam uma importância
além do comércio, com a dimen-
são estratégica focada na China.

A última, que não inclui os chi-
neses, atrela os países da Ásia-Pa-
cífico mais diretamente aos EUA,
enquanto as conversas com a UE
têm o potencial de estabelecer
padrões globais para o comércio
e regulação transfronteiriça.

Ambas as negociações enfren-
tam dificuldades. Líderes empre-
sariais e do Congresso dos EUA
pressionavam o governo na se-
mana passada a manter uma li-
nha-dura nas conversas com a
Ásia-Pacífico, que ganharam for-
ça desde a tentativa do Japão,
neste mês, de entrar no pacto.

Comparado com o acordo
com a UE, a parceria com os asiá-
ticos encontra mais resistência
doméstica, por causa de preocu-
pações sobre se os EUA realmen-
te assegurariam benefícios para
suas empresas, enquanto as ex-
põem a uma indesejada concor-
rência em casa.

A tentativa do Japão de se jun-
tar às negociações aumenta o po-
tencial de influência de qualquer
acordo e as preocupações sobre
os termos do acordo. As importa-
ções de carros japoneses são uma
preocupação em particular do
Congresso americano.

Economia dos EUA volta a patinar na primavera
Rich Miller e Shobhana Chandra
Bloomberg Businessweek

É como se a economia dos Esta-
dos Unidos estivesse presa em uma
espécie de roda de gaiola de hams-
ter. Pelo quarto ano seguido, ela
volta a passar por uma desacelera-
ção durante a primavera america-
na, com declínios no crescimento
do emprego, nas vendas varejistas
e na produção industrial. O único
consolo, desta vez, é que os econo-
mistas os haviam antecipado.

O insucesso da Casa Branca e do
Congresso em evitarem cortes au-
tomáticos dos gastos públicos pro-
vocou, em parte, o maior aperto do
Orçamento federal em mais de 60
anos. Esse é o maior culpado por
trás da queda — e não os receios
quanto a algum possível desmem-
bramento da região do euro ou
uma aterrissagem brusca da eco-
nomia chinesa. “Definitivamente,
houve uma desaceleração nos últi-
mos 30 dias”, diz Russ Koesterich,
estrategista-chefe de investimen-
tos internacionais da BlackRock.
“Não acho que vá ser tão drástica
ou tão assustadora quanto as que
tivemos em 2010, 11 e 12, que de
fato foram exacerbadas por mui-
tas questões geopolíticas”.

Na sexta-feira, o Departamento
do Comércio anunciou que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) dos EUA
cresceu 2,5% no primeiro trimestre
deste ano, em termo anualizados,
abaixo das expectativas de 3% a
3,2%. O investimento fixo não resi-
dencial aumentou 2,1%, depois do
ganho de 13,2% nos três meses an-
teriores. Essa forte desaceleração
pode ser indício do ceticismo das
empresas com relação ao vigor da
economia, em meio à austeridade
fiscal do governo.

Em 5 de abril, o Departamento
de Trabalho dos EUA divulgou que
em março os empregadores ha-
viam contratado o menor número

de trabalhadores em nove meses,
com uma elevação das folhas de
pagamento de apenas 88 mil. De-
pois, em 12 de abril, o Departa-
mento de Comércio informou que
em março as vendas no varejo ha-
viam apresentado a maior queda
desde junho de 2012, e em 16 de
abril, o Federal Reserve (Fed, auto-
ridade monetária dos EUA) anun-
ciou recuo de 0,1% na produção
das fábricas em março. “Vimos de-
sacelerações similares na criação
de empregos em 2011 e 2012”, dis-
se o presidente do Fed regional de
Nova York, William Dudley, na Câ-
mara de Comércio de Staten Is-
land, em 16 de abril. “Isso, junta-
mente com a grande escala de res-
trição fiscal que impacta a econo-
mia, me deixa mais cauteloso.”

Economistas previam, há me-
ses, que o crescimento seria afeta-
do pela combinação de aumento
da carga com impostos, no início
do ano, e dos cortes automáticos
de gastos públicos iniciados em
1o de março. De início, previam
que a maior parte do impacto re-
cairia no primeiro trimestre, de-
pois de os impostos sobre a folhas
de pagamento terem sido eleva-
dos em 2 pontos percentuais.
Agora, a expectativa é a de que o
crescimento se desacelere de for-

ma mais acentuada, para um ín-
dice anualizado de 1,5% no se-
gundo trimestre, segundo recen-
te pesquisa da Bloomberg com 69
economistas. A previsão média
para o segundo semestre de 2013
é de expansão de 2,4%.

O aperto no Orçamento “não é
um choque”, diz Gus Faucher,
economista sênior da PNC Finan-
cial Services Group. “As empresas
estão preparadas para isso e to-
maram medidas; e os funcioná-
rios públicos sabem que haverá
licenças não remuneradas.”

Mark Zandi, economista-chefe
da Moody’s Analytics, concorda
que houve uma melhora. “D av a
mais medo há um ou dois anos”,
diz. “As ameaças que enfrentáva-
mos pareciam mais existenciais e
eram impossíveis de impedir”,
acrescentou, referindo-se a cená-
rios, como a possibilidade de
abandono do euro pela Grécia ou
uma possível inadimplência do
governo dos EUA.

A economia do país está em
melhor situação para lidar com os
impactos fiscais, diz Roberto Perli,
ex-economista do Fed: “O ponto
de partida agora é muito mais
forte do que em cada um dos últi-
mos três anos”. As construções de
residências novas subiram 7% em

março, para um total anual de
1,04 milhão de unidades, maior
patamar em quase cinco anos, de
acordo com dados do Departa-
mento de Comércio. Outro indi-
cador encorajador: a média do to-
tal anualizado de vendas de car-
ros e de veículos para carga leve
no primeiro trimestre foi de 15,3
milhões, a maior desde o mesmo
período de 2008, segundo o
Wa r d ’s Automotive Group.

Embora o aumento da carga de
impostos e os cortes nos gastos pú-
blicos preocupem, “tudo o demais
parece ser bastante positivo”, disse
o vice-presidente de serviços e ven-
das nos EUA da General Motors,
Kurt McNeil, em teleconferência
em 2 de abril. McNeil disse que a
melhora no emprego e no setor re-
sidencial, o descongelamento do
crédito ao consumidor e a valori-
zação das ações mais do que neu-
tralizam os pontos negativos.

“Estamos perdendo força e isso
de deve em grande parte aos au-
mentos de impostos e aos cortes
nos gastos”, diz Zandi. À medida
que esse impacto diminua, en-
quanto avançamos para o próxi-
mo ano, o crescimento vai se acele-
rar para perto de 4% e “a economia
terá, enfim, saído da longa sombra
da Grande Recessão”.

Câmbio ilegal se torna
investimento rentável
De Buenos Aires

Lorena, uma dona de casa ar-
gentina moradora de Palermo,
bairro de classe média alta de
Buenos Aires, começou neste ano
a fazer empréstimos de caráter
pessoal no banco em que tem
conta. Ela paga taxas que oscilam
na faixa de 40% ao ano para tro-
car as notas de peso argentino
por dólares a taxas cada vez mais
altas. A compra de dólares como
investimento está proibida pela
presidente Cristina Kirchner des-
de julho do ano passado.

“Eu e meu marido estamos nos
endividando para comprar dóla-
res, porque temos certeza de que
a desvalorização é uma questão
de tempo. Antes de vencer o em-
préstimo, vendemos e ficamos
com a diferença”, comentou.

O dólar no paralelo subiu 35%
neste ano e 8% apenas na última
semana, o que tornou o lucro ilíci-
to tentador para a classe média do
país. Um dos investimentos mais
rentáveis existentes legalmente na
Argentina, a compra de títulos de
dívida da estatal petroleira YPF,
vai render 19% nos próximos doze
meses. As aplicações de prazo fixo
do mercado financeiro pagam em
torno de 15%. Em ambos os casos,
a rentabilidade está abaixo das
cálculos privados da inflação no
país, acima de 20%.

Se argentinos como Lorena es-

tão na ponta compradora do
mercado ilegal, na vendedora há
casos como o brasileiro Lucas,
estudante que saiu do Nordeste
do Brasil para cursar medicina
em uma universidade em Bue-
nos Aires. “Recebo por portado-
res pacotes com reais e troco
com colegas da faculdade mes-
mo. Pelo câmbio oficial não ti-
nha como pagar as contas aqui”,
disse. Na última sexta-feira, um
real era cotado a 4,15 pesos. A
cotação regular da moeda brasi-
leira está em torno de 2,60.

Com a operação ilegal, Lucas
poderia gastar apenas R$ 75 para
comprar uma camiseta pólo de
grife, por exemplo, item que sai
R$ 121, sem contar IOF, para um
turista brasileiro que compra o
produto em um dos “outlets” co -
muns em Villa Crespo. Uma refei-
ção simples em Buenos Aires po-
de sair por R$ 23, dentro da lei,
ou apenas R$ 14, à margem dela.
Uma corrida de táxi do centro ao
aeroporto de Ezeiza , que custa
R$ 90 pelo câmbio oficial, sai por
R$ 55 pela forma irregular.

A atividade de Lucas e de Lo-
rena é um crime pela lei argenti-
na. Comprar e vender dólares
sem registrar a operação é um
ato punido com prisão de um a
quatro anos, segundo a lei penal
cambiária de 1995, sanção que
pode chegar a oito anos, em ca-
so de reincidência. (CF)

Tiros na posse do premiê da Itália

A
P

Um homem abriu fogo e feriu pelo
menos dois policiais em frente ao
Palácio Chigi, sede do governo da
Itália, enquanto o novo premiê, Enrico
Letta, jurava à Constituição junto com
os 21 ministros de seu gabinete.
Nomeado pelo presidente Giorgio
Napolitano, Letta ainda terá que
receber votos de confiança na Câmara
e no Senado, nesta semana. Ele
liderará uma coalizão inédita de
direita e de esquerda, formada para
enfrentar a crise econômica e fazer o
país voltar a crescer. Analistas se
preocupam com a influência do
ex-premiê Silvio Berlusconi no futuro
governo. O atirador (foto) foi preso e
identificado como Luigi Preiti, de 49
anos, um pedreiro desempregado que
se separou da mulher recentemente.

Curtas

Crise na Espanha
O governo da Espanha prevê

uma contração mais profunda
do PIB neste ano, e uma modesta
retomada em 2014, apesar da
desaceleração nos cortes orça-
mentários do país. Em documen-
to divulgado na sexta-feira, o go-
verno espanhol informou que
espera contração de 1,3% no PIB
deste ano, ante a projeção ante-
rior de retração de 0,5%. A expec-
tativa é que no próximo ano o
país saia da recessão iniciada em
2011 e cresça 0,5%. O desempe-
nho econômico tende a acelerar
nos anos seguintes e ultrapassar
a marca de 1% em 2016.

Maduro em Cuba
O presidente da Venezuela, Ni-

colás Maduro, anunciou no sába-
do investimentos de US$ 2 bilhões
em Cuba. Em Havana, onde se en-
controu com Fidel e Raúl Castro,
ele assinou convênios para 51 pro-
jetos nas áreas de educação, saúde
e produção de alimentos.

Eleição contestada
Enquanto isso, em Caracas, o

Conselho Nacional Eleitoral disse
ser impossível fazer a auditoria
dos votos nos moldes desejados
pela oposição, que contesta o re-
sultado da eleição presidencial,
perdida por margem estreita.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




