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Libor deve ser substituída por sistema com duas taxas
Brooke Masters
Financial Times

A Libor, taxa referencial de ju-
ros do mercado interbancário de
Londres, abalada por um escân-
dalo, deverá ser substituída, já no
ano que vem, por um sistema de
via dupla com taxas baseadas em
pesquisas que acompanharão ín-
dices ligados a transações.

Martin Wheatley, autoridade re-
guladora que está encabeçando os
esforços do Reino para reformar a

London Interbank Offered Rate
(Libor), disse ao “Financial Times”
que um sistema paralelo propor-
cionará continuidade aos detento-
res dos US$ 350 trilhões em contra-
tos existentes que têm a Libor co-
mo referência, ao mesmo tempo
em que preparará o caminho para
um novo referencial atrelado mais
de perto a dados objetivos.

Mas o plano poderá criar um
conflito com as autoridades regu-
ladoras dos Estados Unidos, que
recentemente pediram uma mu-

dança “i m e d i a t a” para taxas basea-
das em transações. Gary Gensler,
presidente da Commodity Futures
Trading Comission dos Estados
Unidos (CFTC), que liderou a inves-
tigação do escândalo envolvendo a
manipulação da Libor, disse ao
“FT ” que o sistema existente é “in -
s u s t e n t áv e l ” no longo prazo por-
que os bancos não estão conce-
dendo empréstimos não securiti-
zados em volumes suficientes para
se obter estimativas apuradas.

Autoridades reguladoras glo-

bais querem restabelecer rapida-
mente a confiança do mercado nos
referenciais de juros, depois do es-
cândalo da manipulação da Libor,
em que três bancos pagaram mais
de US$ 2,5 bilhões em multas em
três continentes, com meia dezena
de outras instituições também
diante dessa possibilidade.

Wheatley, presidente da Finan-
cial Conduct Authority (FCA) disse
acreditar que os participantes do
mercado, e não as autoridades re-
guladoras, é que deveriam tomar a

decisão final sobre como e quando
descartar a Libor. “Você não pode
simplesmente dizer ‘vamos esque-
cer os problemas de ontem e enca-
rar o futuro’ ”, disse ele. “Se você
mudar a definição, é quase certo
que um dos lados de todos esses
negócios sairá perdendo e dirá ‘ is -
so não é mais para nós’.”

Entretanto, Gensler disse:
“Quando uma taxa se torna ob-
soleta, é necessário descontinuá-
la. Todas as transições bem suce-
didas [de referenciais] têm uma

data estabelecida sobre quando
elas não mais existem.”

Uma comissão britânica encar-
regada de escolher um novo admi-
nistrador da Libor está em busca
de um grupo que fique confortável
operando com as taxas com base
em estimativas, e qualificado para
elaborar e administrar uma substi-
tuta baseada em transações, disse
ele. “O que se quer é uma organiza-
ção que possa conduzir o velho e o
novo modelo juntos”, disse
W h e a t l e y.

Câmbio Países, como a Coreia do Sul, temem prejuízo a suas exportações

Queda do iene preocupa
concorrentes do Japão

Fonte: FactSet

Desvalorização japonesa
O iene em comparação com algumas moedas
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Thomas Catan
The Wall Street Journal, de Washington

A forte desvalorização da moe-
da japonesa está reverberando na
economia mundial e gerando es-
peranças de que o Japão, a tercei-
ra maior economia do mundo,
venha a acordar de sua longa hi-
bernação. Mas ela também tem
gerado temores em outros países
de que possam via a enfrentar
consequências indesejadas.

A queda acentuada do iene —
cerca de 30% contra o dólar desde
setembro de 2012 — está reacen-
dendo o temor de que os gover-
nos de alguns países poderiam se
engajar em guerras cambiais pa-
ra obter vantagens comerciais.

À medida que o iene se desva-
loriza, aumenta a pressão sobre
as moedas de outros países, já
que isso torna as exportações
deles mais caras e menos atraen-
tes no mercado global.

Os ministros da Fazenda do gru-
po das sete maiores economias do
mundo discutiram o assunto nu-
ma reunião no Reino Unido, que se
encerrou no sábado. O G-7 reafir-
mou seu compromisso de evitar
enfraquecer suas moedas por
meio de políticas monetárias. O
ministro da Fazenda do Japão, Taro
Aso, disse que nenhum membro
do G-7 reclamou do afrouxamento
monetário promovido pelo Banco
do Japão ou da desvalorização do
iene. Ele acrescentou que o salto
do dólar acima do marca de 100 ie-
nes também não foi discutido. Já o
presidente do BC japonês, Haruhi-
ko Kuroda, disse que o G-7 agora
entende claramente que o afrou-
xamento tem o objetivo de acabar
com 15 anos de deflação e não de
manipular taxas de câmbio.

O país que tem mais a perder
com a desvalorização do iene é
provavelmente a Coreia do Sul,
que compete em pé de igualdade
com o Japão na venda de produ-
tos semelhantes, como carros e
bens de consumo eletrônicos.
“Eles estão muito preocupados”,
disse Fred Bergsten, acadêmico

do Instituto Peterson de Econo-
mia Internacional que conversou
com várias autoridades sul-co-
reanas durante a visita da presi-
dente do país asiático aos Esta-
dos Unidos, na semana passada.

O setor automobilístico da Co-
reia do Sul é “altamente vulnerá-
vel” ao enfraquecimento do iene,
segundo um estudo do Deutsche
Bank. O relatório afirma ainda
que a área de eletrônicos do país
deve ser menos afetada.

O ministro da Fazenda da Coreia
do Sul, Hyun Oh-seok, apontou a
desvalorização do iene como um
problema para as exportações sul-
coreanas, enquanto o Banco da
Coreia (BC sul-coreano) afirmou
que o declínio da moeda foi um
dos fatores responsáveis pela sua
decisão de cortar as taxas de juros,
na semana passada. As ações das
empresas coreanas ligadas ao se-
tor automotivo despencaram nos
últimos dias diante do receio dos
investidores de que essas firmas
percam competitividade.

Outros países já não são tão
prejudicados pelas oscilações da
moeda japonesa. A Alemanha
vende muitos produtos iguais aos
do Japão. Mas, excluindo o setor
de carros de luxo, esses produtos
não são voltados exatamente para
os mesmos segmentos de merca-
do. “Não estamos competindo
com os produtores japoneses”,
disse Franz-Georg von Busse, dire-
tor-gerente da Lemken, acrescen-

tando que suas máquinas agríco-
las tendem a ser maiores e ter pa-
drões técnicos mais elevados que
as dos concorrentes japoneses.

O iene em queda talvez tenha
outros efeitos. O Congresso dos
EUA está estudando iniciar nego-
ciações com o Japão para criar um
imenso bloco de livre comércio na
Ásia e Oceania, uma iniciativa à
qual as montadoras americanas se
opõem. Um iene mais fraco pode
dificultar a aprovação do acordo
no Congresso, possivelmente atra-
sando um tratado que é prioritário
para o governo de Barack Obama.

“Depois que a marca de 100 ie-
nes por dólar foi atingida, está na
hora de os congressistas america-
nos darem um basta”, afirmou na
quinta-feira o Conselho America-
no de Política Automotiva, que
representa as três grandes mon-
tadoras dos EUA: Chr ysler, Fo r d e
GM. A desvalorização do iene “re -
sulta em menos exportações e
empregos para os EUA e é mais
uma razão para não incluir o Ja-
pão na Parceria Transpacífico”.

O iene está perdendo força gra-
ças a iniciativas agressivas do go-
verno do primeiro-ministro Shin-
zo Abe para recuperar a debilitada
economia do Japão por meio do
afrouxamento monetário e outras
medidas de impacto. A cotação da
moeda ficou abaixo dos 100 ienes
por dólar na quinta-feira, cruzan-
do pela primeira vez em quatro
anos essa barreira psicológica.

Dados recentes sobre a econo-
mia do Japão indicam que o re-
médio está fazendo efeito. Núme-
ros divulgados na semana passa-
da mostraram que os bancos au-
mentaram os empréstimos, e que
os lucros de empresas como Toyo -
ta Motor e Sony subiram. O supe-
rávit em conta corrente do país
também foi o mais alto nos últi-
mos 12 meses, o que sugere que o
iene mais fraco poderia estar im-
pulsionando as exportações.

Embora o crescimento da eco-
nomia japonesa possa ajudar a
economia mundial ao criar mais
demanda, os países emergentes
estão receosos de que a política
de relaxamento monetário do Ja-
pão e iniciativas semelhantes nos
EUA em outros países terminem
injetando dinheiro demais nas
economias emergentes, à medida
que investidores buscam maior
retorno, inflando os preços de ati-
vos. O Brasil teme que os influxos
de capital possam elevar os pre-
ços das ações e valorizar o real,
tornando suas exportações mais
caras. Os bancos centrais da Aus-
trália e Nova Zelândia tomaram
medidas na semana passada para
enfraquecer suas moedas. Outros
países na Ásia estão consideran-
do ações similares.

Os EUA vêm sendo cautelosos
quanto às iniciativas do Japão. O
governo americano está apoiando
políticas audaciosas para reavivar
a economia japonesa porque isso
ajudaria a economia americana.
Por outro lado, os EUA querem ga-
rantias de que o Japão não está de-
liberadamente desvalorizando sua
moeda por razões comerciais.

O Secretário do Tesouro ameri-
cano, Jacob Lew, disse, num pro-
grama da rede CNBC na sexta-fei-
ra, que ficará “de olho” para verifi-
car se o estímulo fornecido pelos
bancos centrais do Japão e outros
países tem a meta de dar impulso
ao crescimento das suas econo-
mias ou desvalorizar suas moedas.

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Desaceleração do
comércio mundial
está se acentuando
Assis Moreira
De Genebra

A desaceleração do comércio
mundial nos últimos trimestres
tem sido significativa, com prati-
camente todas as grandes econo-
mias registrando deterioração
na expansão de suas exporta-
ções, de acordo com levantamen-
to do Barclays Bank, de Londres.

Esse cenário reforça a impor-
tância de os países continuarem
estimulando a demanda domés-
tica para compensar o menor
crescimento de suas exporta-
ções, dizem analistas.

Em abril, a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) já bai-
xou a projeção de crescimento
das exportações para 3,3% neste
ano, comparado a estimativa an-
terior de 4,5% — que já estava
abaixo da expansão média anual
de 5,2% dos últimos 20 anos.

O futuro diretor-geral da OMC,
o brasileiro Roberto Azevêdo, te-
rá, ao assumir o cargo, desafios
bem maiores do que impedir o
fiasco total da Rodada Doha de
liberalização comercial.

Em vez de só focar em tarifas
ou subsídios ou de ficar discutin-
do com embaixadores em Gene-
bra, o futuro xerife do comércio
mundial precisará buscar rapi-
damente contato com os líderes
políticos e discutir sobre a eco-
nomia global, para evitar que o
protecionismo se alastre.

“Acreditamos que Azevêdo
pode dar uma nova dinâmica
nas negociações na OMC e a esti-
mular a economia mundial”,
afirma Luigi Gambardella, presi-
dente da Etno, a associação das
empresas de telecomunicações
da Europa, refletindo as expec-
tativas do setor privado.

Com a atividade nos Estados
Unidos e na China crescendo em
menor ritmo, e com a zona do
euro em recessão, diminuíram
os sinais de que o crescimento
da economia mundial poderiam
atingir um pico neste ano.

O frágil estado da economia
mundial aumenta o peso sobre
os exportadores das economias
emergentes em 2013. O “Export
Climate Index”, estuda da con-
sultoria britânica Markit, sinali-
za mais desaceleração nos volu-
mes exportados pelos emergen-
tes no segundo trimestre.

Os EUA, com as exportações
representando apenas 14% do
PIB, têm mais espaço para se
acomodar com a baixa do co-
mércio mundial. A expectativa é
que a forte alta nos impostos
ocorrida no primeiro trimestre e
cortes nos gastos públicos con-
duzirão a uma menor demanda

doméstica e menor crescimento
do PIB no segundo trimestre.

Na zona do euro, a situação é
bem mais difícil, com exporta-
ções e demanda doméstica em
deterioração persistente. O Ban-
co Central Europeu (BCE) pode
cortar mais a taxa de juro, para
quase zero, nos próximos meses.

No Japão, a desvalorização do
iene ajudará as exportações (leia
texto ao lado). Mas, no momen-
to, as vendas externas continuam
crescendo num ritmo lento.

No caso dos emergentes, os da-
dos de abril já publicados por
Brasil, Coreia do Sul, Taiwan e
China, representando metade
das exportações do grupo, mos-
tra persistente declínio no cresci-
mento das vendas externas.

As importações da China ori-
ginárias de outros países emer-
gentes, e que servem em parte
para reexportação, igualmente
diminuíram em abril.

A menor expansão das expor-
tações dos emergentes vem
ocorrendo nos últimos meses.
Em valor, as vendas cresceram
3,2% ao ano em março, compa-
rado a 4% em fevereiro.

Em termos reais (volume do co-
mércio corrigido da inflação e va-
riação cambial), as exportações
dos emergentes diminuíram tam-
bem sua expansão, de 6% em janei-
ro (comparado ao mesmo mês de
2012) para 4,8% em fevereiro.

A baixa no ritmo é generalizada,
mesmo que a Ásia continue a ter
melhor desempenho que outras
regiões. Os asiáticos aumentaram
suas vendas em 7,1% em valor em
março, contra 7,7% em fevereiro.

Já a América Latina teve con-
tração de 4,4% em março e de
2,9% em fevereiro.

A divergência de desempenho
é atribuída pela Capital Econo-
mics, de Londres, em parte à que-
da de preços de matérias-primas,
de 7,5% em março comparado ao
mesmo periodo de 2012.

A consultoria projeta queda
de preços das commodities entre
10% e 15% até o ano que vem, e
com isso as exportações de vários
emergentes vão tambem baixar.

A questão é como, nesse cená-
rio, os países vão querer se enga-
jar em negociações e, portanto,
concessões na OMC. Para Azevê-
do, porém, os compromissos de
abertura não podem estar limita-
dos a um cenário de retração ou
expansão da economia.

“A verdade é que nunca teremos
todos eles [os 159 países mem-
bros] em momento de expansão
econômica ao mesmo tempo, e
sempre haverá situação menos fa-
vorável para uns negociarem do
que para outros”, afirmou.

Curtas

Sentença na Guatemala
Um tribunal da Guatemala con-

denou, na sexta-feira, o ex-ditador
José Efraín Ríos Montt por genocí-
dio e crimes contra a humanidade
durante a época mais sangrenta
dos 36 anos de guerra civil no país
— cerca de 250 mil pessoas morre-
ram ou desapareceram durante o
conflito. Ríos Montt foi condena-
do a 50 anos de prisão por genocí-
dio e mais 30 anos por outros cri-
mes contra a humanidade. On-
tem, simpatizantes do ex-ditador
fizeram protesto diante da prisão
onde ele se encontra.

Estatização na Argentina
Alegando “interesse público”,

deputados kircheneristas envia-
ram na semana passada ao Con-
gresso argentino um projeto de
lei que propõe a expropriação de
24% das ações da Papel Prensa, a
maior empresa privada fabrican-
te de papel jornal da Argentina.
Se o texto for aprovado, o Estado,
que já é dono de 27,5% das ações
da empresa, passará a controlar
51% da companhia, que tem en-
tre seus donos o Grupo Clarín,
detentor de 49% das ações, e o La
Nación, que tem 22%.

Ex-premiê
volta ao poder
no Paquistão
Agências internacionais

A esperada vitória de Nawaz
Sharif nas eleições parlamenta-
res no Paquistão abre caminho
para a primeira transição demo-
crática da história do país, que se
tornou independente em 1956.
Há expectativa sobre reformas
no país, que atua no conturbado
conflito no vizinho Afeganistão.

O partido de Sharif deverá ficar
com 125 dos 269 assentos do Par-
lamento. Ontem mesmo, Sharif,
que deve se tornar premiê, abriu
negociações com outros partidos
para formar uma maioria, que de-
verá ser facilmente obtida.

Sharif, de 63 anos, assume o po-
der após outro premiê ser deposto
pela Justiça, há menos de um ano.
O próprio Sharif também foi de-
posto, mas por militares, em 1999.

EUA e Índia cumprimentaram
Sharif ontem pela vitória eleitoral.

Turquia acusa Síria por atentado que matou 46

A
P

A Turquia acusou a Síria de estar por
trás do atentado a bomba que matou
46 pessoas no sábado, na cidade turca
de Reyhanli, perto da fronteira entre
os dois países. “Este incidente foi
realizado por uma organização que
tem contato próximo com grupos
pró-regime na Síria”, disse o ministro

do Interior turco, Muammer Guler. O
governo sírio negou responsabilidade
pela explosão dos dois carros-bomba.
O ministro da Informação sírio disse
que seu país “não cometeu nem nunca
cometerá esse tipo de ato pois nossos
valores não permitem isso. A Turquia
apoia os rebeldes na guerra civil síria e

defende o afastamento do presidente
Hafez al-Assad. O atentado ele o risco
de o conflito sírio se regionalizar. O
premiê turco, Recep Tayyip Erdogan,
pediu cautela à população do país
diante das “p rovo c a ç õ e s ” e disse que
a Turquia não será tragada para um
“atoleiro sangrento” na região.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A11.
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