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Internacional

Bancos cortam projeção de crescimento chinês
Yajun Zhang
The Wall Street Journal, de Pequim

Muitos economistas estão cor-
tando suas estimativas de cresci-
mento da China neste ano após o
quarto mês de dados decepcio-
nantes levar a revisão nas análises.

No início do ano, economistas
de bancos de investimentos ti-
nham grandes esperanças de que a
recuperação ensaiada no último
trimestre de 2012 ganharia força.
Em pesquisa do “The Wall Street
Jounal” com 18 economistas no
fim do ano passado, a mediana das
previsões de crescimento em 2013
foi de 8%, contra crescimento de
7,8% do país no ano passado. Mas
uma nova pesquisa feita esta se-
mana com 12 economistas mos-
trou que a mediana das previsões
de crescimento caiu para 7,8%.

O economista Zhu Haibin, do JP

Morgan, está entre os últimos que
cortaram sua estimativa de cresci-
mento do PIB da China. Após o país
ter divulgado, na segunda-feira,
dados decepcionantes sobre a pro-
dução industrial em abril, Haibin
reduziu sua estimativa de 7,8% pa-
ra 7,6%. Sua previsão no fim do ano
passado era de 8%. “Os dados de
abril indicam que a demanda in-
terna continua fraca e, em conse-
quência, está provocando uma de-
saceleração no setor de serviços.”

A produção industrial, um indi-
cador mensal importante para a
avaliação do crescimento, avançou
9,3% em abril, em relação ao mes-
mo mês de 2012. O dado ficou aci-
ma dos 8,9% de março, mas abaixo
das estimativas do mercado. As
vendas do varejo continuaram fra-
cas, e os investimentos não mos-
traram sinais de crescimento, ape-
sar de o volume de novos emprés-

timos no primeiro trimestre ter au-
mentado consideravelmente.

Apenas as exportações parece-
ram se sustentar, com alta de 14,7%
na comparação anual, mas econo-
mistas atribuíram grande parte
desse aumento a valores inflados
por alguns exportadores para
aproveitar descontos de impostos.

Os números fracos de abril se-
guem o decepcionante crescimen-
to do PIB no primeiro trimestre, de
7,7% em comparação ao mesmo
período do ano passado. Ele foi
menor que o registrado no quarto
trimestre de 2012, de 7,9%.

Economistas apontaram várias
amarras ao crescimento, como in-
terrupções na produção indus-
trial, políticas de cortes de gastos
dos líderes de governo, controles
no setor bancário não estatal e a
tolerância do governo chinês a ta-
xas de crescimento mais baixas à

medida que busca uma dolorosa
reestruturação da economia.

Na semana passada, o Standard
Chartered cortou sua previsão pa-
ra o crescimento da China de 8,3%
para 7,7% em 2013, citando o im-
pulso limitado no setor de infraes-
trutura, as restrições de crédito a
governos locais para financiamen-
to de veículos, as baixas vendas de
terras fora das grandes cidades e o
fraco consumo em outros setores.

O ING foi o banco que mais re-
duziu sua previsão, indo de proje-
ção de 9% para 7,8%. “A nossa pre-
visão de crescimento do PIB de 9%
se baseava, em parte, em um forte
crescimento global que se tradu-
ziria em uma aceleração nos gas-
tos domésticos. Isso não aconte-
ceu no primeiro trimestre”, disse
o economista-chefe Tim Condon.

Algumas instituições mantive-
ram as previsões anteriores. O

Daiwa manteve sua estimativa de
8,1% com base em pesquisas men-
sais da atividade industrial que
mostram alguma expansão. O Ca -
pital Economics também não alte-
rou sua previsão de 8%. “Dada a ex-
tensão da expansão do crédito em
relação ao ano passado, achamos
que o cenário mais provável é que
o crescimento se estabilize ou até
que haja uma pequena aceleração
ao longo dos próximos trimes-
tres”, disse o economista da insti-
tuição na China, Mark Williams.

O HSBC reduziu sua previsão,
mas sua nova estimativa ainda é
uma das mais altas: passou de 8,6%
para 8,2%. O economista do banco,
Qu Hongbin, acredita que os no-
vos governantes ainda precisarão
de um crescimento relativamente
rápido. “A meta de 7,5% é provavel-
mente mais um limite mínimo que
um número que necessariamente

Fonte: WSJ survey   The Wall Street Journal   Nota: Novas 
previsões têm base nas respostas de pesquisa com 12 
economistas em semanas recentes
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deixe Pequim feliz”, disse em rela-
tório, referindo-se à meta do go-
verno de crescimento para o ano.

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Governo argentino
reforça campanha
contra Grupo Clarín
César Felício
De Buenos Aires

A Argentina poderá ser declara-
da “país autoritário” pela Socieda-
de Interamericana de Imprensa
(SIP) caso se confirmem os boatos
de que o governo utilizará a lei de
mercados de capitais para tomar o
controle do Grupo Clarín por 180
dias. De acordo com o vice-presi-
dente regional da SIP, Daniel Des-
sein, dono do jornal “La Gaceta”, de
Tucumán, a entidade considera a
intervenção o cenário mais prová-
vel depois de a Comissão Nacional
de Valores (CNV) enviar nos últi-
mos dias 13 pedidos de informa-
ção ao conglomerado de mídia.

“Essa poderá ser a resposta da
SIP caso se confirme o cenário ex-
tremo, como forma de aumentar a
repercussão internacional ao cer-
co que a imprensa sofre ”, disse.

Por uma lei sancionada no ano
passado, a CNV (a CVM argentina)
pode intervir em uma sociedade
anônima a pedido de um sócio mi-
noritário, sem aval judicial. Por
meio da Anses, autarquia que con-
trola os fundos de pensão, o gover-
no da presidente Cristina Kirchner
detém 9% do capital do grupo.

A tomada de controle é apenas
uma das opções de intervenção
que a CNV poderá adotar. O ór-
gão pode se limitar a apenas a
nomear auditores para o grupo,
como passo inicial para uma me-
dida mais radical. Ontem, em
evento fechado com empresários
do setor financeiro, o diretor da
CNV, Alejandro Vanoli, disse que
o órgão irá agir “com prudência e
dentro do marco legal”, de acor-
do com relato do próprio Clarín
em sua página na internet.

Segundo Dessein, a hipótese de
uma intervenção radical é prová-
vel em razão de outros fatores, co-
mo a apresentação por parte de

parlamentares governistas de um
projeto que expropria parte do
capital da empresa Papel Prensa,
que monopoliza a produção e
importação de papel jornal no
país. Atualmente o governo de-
tém 27% do capital, e a empresa é
controlada pelo Clarín e pelo La
Nación, que somam 71%.

Dessein citou também o boicote
de publicidade de supermercados,
e varejistas de eletrodomésticos a
jornais, organizado desde feverei-
ro. “Há três meses, o “Clarín” saía
com 264 páginas de publicidade
aos domingos. Hoje sai com 61.”

Só há atualmente três grupos
de mídia que fazem oposição a
Cristina: além do Clarín, que
também controla a segunda TV
de maior audiência no país, a
principal rádio e a maior empre-
sa de TV a cabo, também fazem
parte do diminuto núcleo o “La
Nación” e o semanário “Pe r f i l ”,
que publicou em sua página na
internet que a tomada de contro-
le vai acontecer hoje à noite, du-
rante o jogo entre Corinthians e
Boca Juniors pela Libertadores.

“Um ato desses poderá ter re-
percussões ruins para o governo às
vésperas da eleição parlamentar.
Vitimiza o Clarín e coloca a corrup-
ção no centro do debate”, comen-
tou o ex-ministro-chefe de Gabine-
te de Cristina (responsável pela co-
ordenação política), Alberto Fer-
nández, hoje na oposição. Há três
semanas, o principal jornalista do
grupo, Jorge Lanata, veicula em
um programa de televisão domin-
go à noite, com 33 pontos de au-
diência, denúncias de que Cristina
movimentaria grandes quantias
de dinheiro de origem obscura, su-
postamente mantendo um cofre
em sua casa em Río Gallegos com
capacidade de armazenar € 3 bi-
lhões. Não houve resposta até ago-
ra por parte da presidente.

Curta

Era do xisto
O boom do gás de xisto nos EUA

provocará um choque no mercado
global de petróleo nos próximos
cinco anos, beneficiando as refina-
rias do país e desbancando a Opep
como motor de crescimento da ca-
deia de fornecimento, disse ontem
a Agência Internacional de Ener-
gia (AIE), da ONU. A América do
Norte será responsável por 40%
dos novos estoques até 2018, con-
tra 30% da Opep, diz a OIE. A agên-
cia cortou as estimativas para a de-
manda no período e previu que o
consumo nos emergentes podem
superar o das economias desen-
volvidas neste ano. Para a AIE, o
boom do xisto terá tanta influên-
cia no mercado nos próximos cin-
co anos quanto a alta da demanda
chinesa na última década e meia.

Contas Arrecadação sobe e déficit público deve ficar em 4% neste ano

Retomada da economia nos
EUA acelera queda do déficit
James Politi
Financial Times, de Washington

O déficit fiscal dos EUA está
caindo mais rapidamente que o es-
perado, graças a uma melhora da
economia, o que está reduzindo as
pressões sobre a Casa Branca e o
Congresso para que encontrem
uma solução para o problema da
dívida de longo prazo do país.

Novos dados divulgados ontem
pelo Escritório de Orçamento do
Congresso (CBO, na sigla em in-
glês) preveem que o déficit do ano
fiscal até 30 de setembro ficará em
4% do PIB, contra 5,3% previstos em
fevereiro. Para o ano fiscal de 2014,
a expectativa é de déficit de 3,4%,
caindo para 2,1% em 2015.

A melhor perspectiva fiscal se
deve a uma combinação de receita

fiscal maior, resultante em parte
da recuperação econômica, e dos
grandes cortes no gasto público.

As novas circunstâncias estão
alterando o debate político em
Washington e reduzindo as pres-
sões sobre a Casa Branca e o Con-
gresso para que cheguem a um
acordo sobre o orçamento.

A grande queda prevista do dé-
ficit ocorre no momento em que
outras economias desenvolvidas
lutam para reduzir seus próprios
déficits por meio de cortes nos gas-
tos públicos e aumento de impos-
tos, em meio a crescimento fraco
ou negativo. Os dados de cresci-
mento da zona do euro, que serão
divulgados hoje, devem mostrar
uma nova contração da região.

A melhora da situação fiscal dos
EUA (que recebeu ajuda de um di-

videndo especial pago pela gigan-
te das hipotecas Fannie Mae) tam-
bém mudou o prazo para o país
ampliar seu limite de tomada de
empréstimos e evitar assim um ca-
lote da dívida, de agosto para ou-
tubro, no máximo, segundo ava-
liação do Bipartisan Policy Center.

O limite da dívida dos EUA será
alcançado no próximo fim de se-
mana, mas o Tesouro americano
tem como tomar uma série de me-
didas “extraordinárias” de geren-
ciamento de caixa para evitar um
default até o quarto trimestre, na
falta de um acordo no Congresso.

A melhora do cenário econô-
mico diminuiu a pressão sobre o
presidente Barack Obama e con-
gressistas democratas, para que
eles aceitem a necessidade de
mais cortes nos gastos públicos,

especialmente nos populares pro-
gramas de saúde e de previdência
do governo. Também reduzirá a
disposição dos republicanos de
considerar a necessidade de au-
mentar os impostos, já que as re-
ceitas fiscais vêm se recuperando
de maneira significativa.

“Grande parte da energia e do
apetite em favor de um ajuste
substancial no déficit se fo r a m”,
afirmou Doug Holtz-Ea-
kin, ex-diretor do CBO.

Capital do carro, Detroit está à beira da insolvência
Agências internacionais

A outrora pujante capital do
automóvel nos Estados Unidos
está à beira da insolvência. De-
troit, berço das principais mon-
tadoras do país, vem há décadas
enfrentando a decadência pro-
vocada pelo fechamento de pos-
tos de trabalho no setor. Mas,
agora, a situação se agravou.

A cidade está sob intervenção
do Estado de Michigan desde mar-
ço. Kevyn Orr, o interventor desig-
nado pelo governador Rick Sny-
der, divulgou anteontem seu rela-
tório sobre as finanças da cidade,
com um diagnóstico sombrio.

Segundo Orr, Detroit está que-
brada e corre o risco de ficar
completamente sem dinheiro, o
que pode deixar servidores sem
pagamento, aposentados sem
benefícos e levar a cortes nos ser-
viços municipais. O motivo, disse
ele, é o alto endividamento, que
já chega a US$ 15,7 bilhões, além
de um déficit que chegará a US$
386 milhões em 30 de junho.

Uma das causas do déficit é o fe-
chamento de milhares de empre-
sas que contribuíam para a Previ-
dência. O percentual de trabalha-
dores ativos contribuindo para o
plano geral de aposentadorias
municipal caiu a 39% em 2011
contra 51% em 2004, enquanto o
pagamento a aposentados subiu
para 70% da folha de pagamento,
contra 35% em 2004, disse Orr.

Se a cidade não conseguir redu-
zir o pagamento de suas dívidas, a
única solução para evitar um de-
sastre seria decretar falência, uma
ameaça que paira sobre os esforços
de Orr para fazer acordos com cre-
dores e detentordes de títulos da
dívida. Ele disse que buscará con-
cessões desses grupos para manter
Detroit respirando. “Nós não po-
demos continuar fazendo o que te-
mos feito”, disse ele a jornalistas.
“[A situação] é provavelmente um
pouco pior do que eu esperava. É
grave. Quer dizer, é terrível.”

Ontem, a empresa de classifica-
ção de risco Standard & Poor’s cor-
tou a nota de crédito do Condado

de Wayne, onde fica Detroit, para
BBB, pouco acima da categoria de
“crédito podre”, por causa da que-
da do valor dos imóveis e do dese-
quilíbrio fiscal. Segundo a S&P, a
nota reflete “a deterioração finan-
ceira causada sobretudo por um
amplo desequilíbrio estrutural”.

Ainda ontem, o prefeito Dave
Bing disse que não concorrerá à re-
eleição, mas afirmou que fará cam-
panha para se tornar executivo do
Condado de Wayne. Negro, ex-exe-
cutivo de uma empresa de autope-
ças e também ex-jogador de bas-
quete do Detroit Pistons, Bing é
um prefeito impopular, devido em
grande parte à situação financeira
da cidade. Sua popularidade tão
em baixa que, em pesquisas de in-
tenção de voto, ele está atrás de Mi-
ke Duggan, um ex-adiminstrador
de hospital que, se eleito, será o
primeiro prefeito branco de De-
troit em 44 anos. A cidade tem 82%
da população negra e um extenso
histórico de conflitos raciais. Uma
pesquisa de 30 de coloca o prefeito
com apenas 11% das intenções de

voto, atrás de Duggan e do xerife
do condado, Benny Napoleon.

A decadência de Detroit já vem
de décadas e se reflete inclusive
no tamanho de sua população. A
cidade tinha 1,8 milhão de habi-
tantes na década de 1950. Nas
décadas seguintes, sobretudo
com a concorrência dos automó-
veis asiáticos no mercado ameri-
cano, os empregos foram sumin-
do. Hoje, a população é de pouco
mais de 700 mil habitantes. Uma
pesquisa em 2009 mostrou que
cerca de 20% dos 400 mil imóveis
da cidade estavam vazios.

Fonte: US Census Bureau

Fuga de Detroit
População (em milhares)

1950

1960

1970

1980
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2000

2011

1.849

1.670

1.511

1.203

1.027

951

706

Fonte: Congressional Budget Office

Déficit público americano
Em % do PIB
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De São Paulo

A Globovisión, maior canal de
TV de oposição ao governo vene-
zuelano, foi vendida ontem,
anunciou o vice-presidente da
emissora, Carlos Zuloaga.

O negócio — cujo valor não foi
divulgado — foi anunciado por
Guillermo Zuloaga, fundador da
emissora, no último dia 11 de
março, quando ele explicou que
foi obrigado a tomar essa decisão
devido à “inviabilidade econômi-
c a” do canal. Ele vive há três anos
nos Estados Unidos, onde rece-
beu asilo político, e é considerado
foragido da Justiça venezuelana
por crimes de corrupção.

Os novos donos da Globovisión
são os empresários Raúl Gorrín,
Juan Domingo Cordero e Gustavo
Perdomo. Leopoldo Castillo, novo
diretor do canal, afirmou que a li-
nha editorial será modificada pa-
ra uma “postura mais centrista”.

Carlos Zuloaga, filho do fun-
dador da Globovisión, disse que

apresentaria sua renúncia após a
assinatura do contrato, mas deve
continuar à frente do canal até a
transação ser concretizada.

A venda da Globovisión é mais
um sinal de enfraquecimento dos
canais de TV ligados à oposição na
Venezuela. Essa tendência come-
çou a se intensificar após a tentati-
va fracassada de golpe de Estado
contra Hugo Chávez, em 2002, que
o chavismo costuma chamar de
“golpe midiático”, devido à partici-
pação das emissoras com manipu-
lação de imagens e omissão de ma-
nifestações pró-Chávez. Em 2007,
o ex-presidente, morto em março
passado, não renovou a concessão
do canal RCTV, que operava no país
desde a década de 1950.

Em fevereiro, o governo excluiu
a Globovisión do sistema de TV di-
gital aberta que inaugurava no
país. Zuloaga disse, à época, que,
com isso, assinava-se a “sentença
de morte” da emissora. Pouco de-
pois, surgiram os primeiros rumo-
res da venda do canal.

Principal TV opositora é
vendida na Venezuela

Quebra de sigilo nos EUA

A
P

O secretário de Justiça dos EUA, Eric
Holder (foto), negou ontem ter
ordenado o grampo aos telefones da
agência de notícias Associated Press,
feito em 2012 pelo Departamento de
Justiça. Críticos ao presidente Barack
Obama consideraram o fato uma
grave violação à liberdade da
imprensa, um dos valores mais
importantes da Constituição.
Membros do Partido Republicano
também pressionam para que Holder
entregue sua demissão. Segundo a AP,
Holder ordenou que agentes federais
se apoderassem secretamente de
registros telefônicos de repórteres e
sucursais em 2012, após sobre
reportagem que revelava detalhes de
uma operação da CIA no Iêmen. A
agência descreveu os grampos como
"uma intrusão enorme e sem
precedentes" nas operações de
apuração de notícias. A Casa Branca
afirmou desconhecer a operação.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




