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A
maior vulnerabilidade
que a América Latina
enfrenta hoje é a apre-
ciação cambial devido à

onda de estímulos econômicos
no mundo desenvolvido, en-
quanto seu ponto forte é a ges-
tão macroeconômica que lhe
dá resistência ante a crise glo-
bal, disse a secretária-executi-
va da Comissão Econômica pa-
ra a América Latina e o Caribe
(Cepal), Alicia Bárcena.

O afrouxamento monetário
na Europa, nos Estados Unidos
e no Japão tem afetado a com-
petitividade das exportações da
região, e por isso os países de-
vem avaliar o momento e as me-
didas para administrar a entrada
maciça de capitais, disse Alicia
durante o Reuters Latin Ameri-
can Investment Summit. "Acho
que o fator de preocupação na
região é a valorização cambial.
Esta flexibilização monetária
conspira contra o dinamismo
do setor exportador", afirmou.

A queda dos juros nas econo-
mias desenvolvidas leva os in-
vestidores a buscarem retornos

melhores em mercados que
crescem com mais força e que
oferecem maiores diferenciais
de taxas, como a América Lati-
na, porém a chegada desses ca-
pitais exerce pressão altista na
demanda sobre as moedas.

O Brasil tem aplicado contro-
les estritos ao investimento es-
trangeiro e vem interferindo
com força nos mercados, en-
quanto os países andinos como
Colômbia e Peru têm optado
por compras periódicas de moe-
das com resultados parciais.

"Cresce a cada dia a impor-
tância de valorizar o uso de ins-
trumentos para administrar a
entrada de capitais. Muitos paí-

ses estão avaliando como po-
dem desincentivar a entrada de
capitais através de reservas, im-
postos, porque este diferencial
de taxas é um tema muito preo-
cupante", disse Alicia. "Nunca
houve um momento de afrou-
xamento monetário tão intenso
e de tão longa duração. Isso sig-
nifica que teremos que nos pre-
parar de maneira diferente",
afirmou a secretária-geral.

Além dos efeitos das guerras
cambiais, a secretária-executiva
da Cepal advertiu que a região
deve preparar-se para exporta-
ções mais moderadas no futuro,
por causa da queda de demanda
na Europa e a desaceleração for-

çada do consumo na China.
"Nos preocupa muito o tema
das exportações. No ano passa-
do, elas caíram de forma signifi-
cativa", afirmou Alicia, que con-
selhou o aprofundamento do
comércio dentro da região.

Contudo, Alicia reiterou sua
perspectiva de crescimento da
região de 3,5% neste ano, impul-
sionada pela recuperação no
Brasil e sólida expansão no Mé-
xico, as principais economias da
América Latina. No ano passa-
do, a região cresceu 3%, ante
4,3% em 2011 e 5,9% em 2010.

Alicia destacou que a infla-
ção está sob controle e é ape-
nas assunto de preocupação
em um par de países da região
(Argentina e Venezuela), em
meio ao mercado de trabalho
que deve registrar desempe-
nho similar ao do ano passa-
do. Ela acrescentou que o dé-
ficit de conta corrente é con-
trolável na América Latina,
porém a região não deve bai-
xar a guarda. "Hoje, continua
sendo um déficit muito con-
trolável, porém deve-se ficar
atento para que os gastos não
superem a arrecadação", disse
a secretária-executiva.

Moedas fortes e menores
exportações ameaçam AL
Cepal defende medidas para administrar a entrada maciça de capitais. Afrouxamento
monetário na Europa, nos EUA e no Japão afeta a competitividade das vendas da região 

VULNERABILIDADEINOVAR-AUTO

» LU AIKO OTTA
DA AGÊNCIA ESTADO

O governo elevou as exi-
gências feitas às montadoras
instaladas no País para que se
enquadrem no programa Ino-
var-Auto e, assim, escapem
da elevação de até 30 pontos
percentuais do Imposto so-
bre Produtos Industrializa-
dos (IPI). Ao mesmo tempo,
afrouxou a punição para as
fabricantes que não atingi-
rem as metas de eficiência
energética, um dos pilares do
programa para incentivar
inovação tecnológica. A regu-
lamentação do programa,
que estava atrasada devido à
manutenção do IPI mais bai-
xo até o fim deste ano, foi pu-
blicada somente ontem no
Diário Oficial da União.

Com as normas, o governo
espera emitir, a partir da pró-
xima semana, as habilitações
definitivas das montadoras.
As que se enquadram nos re-
quisitos do Inovar-Auto de-
têm hoje somente habilita-
ções provisórias. Composto
de metas e obrigações para a
indústria automobilística, o
Inovar-Auto foi lançado co-
mo um regime especial de
tributação do setor, reduzin-
do impostos se as empresas
cumprirem os objetivos. Im-
portadoras também recebem
desconto de imposto.

Pelas regras divulgadas
ontem, subiu o número de
etapas fabris a serem realiza-
das no País para que a mon-
tadora seja aceita no progra-
ma. São, por exemplo, solda-
gem, pintura, fabricação do
motor, fabricação da caixa
de câmbio e transmissão e
montagem de sistemas de
direção e suspensão.

Comerciais leves

No caso dos automóveis
comerciais leves, serão no
mínimo oito etapas de uma
lista de 12, o que significa
duas fases a mais do que o
originalmente previsto. Pa-
ra caminhões, serão nove
etapas, uma a mais, de um
total de 14. Para as fabri-
cantes de chassis com mo-
tor, serão sete etapas – duas
a mais – de um total de 11
etapas de produção.

Segundo o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC),

a exigência de etapas a se-
rem realizadas no País vai
aumentar gradualmente.
Em caso de descumprimen-
to, a fabricante pode ser ex-
cluída do programa. Essa
exigência adicional já vinha
sendo negociada e era espe-
rada pelo setor, segundo o
governo. O decreto também
define como será calculada
a eficiência energética dos
automóveis, outra exigência
do programa. No cálculo po-
derão entrar os veículos flex
fuel, híbridos, elétricos, a
gasolina e álcool.

Multa

A ideia é o MDIC verificar
o cumprimento das metas
até 31 de dezembro de 2017.
Caso haja descumprimento,
a empresa pagará uma multa
– e não mais será punida com
a “desabilitação”, como esta-
va previsto anteriormente. Se
perder a habilitação, a em-
presa poderia ser cobrada do
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) retroati-
vo dos carros produzidos em
determinado período.

As empresas importado-
ras poderão usufruir do IPI
mais baixo apenas na comer-
cialização de veículos que ti-
verem vínculo comprovado
com o fabricante ou distri-
buidor no exterior. Elas po-
derão usar, este ano, as cotas
aprovadas para 2012. O
MDIC tomou essa decisão
porque algumas só obtive-
ram a habilitação provisória
no final do ano.

O ministério também pas-
sou a monopolizar a tarefa
de habilitar ou desabilitar as
montadoras do programa.
Antes, a tarefa era dividida
com o Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação. A ale-
gação é que a medida desbu-
rocratiza a relação entre go-
verno e indústria.

Por causa do atraso na
edição do decreto, o governo
teve de prorrogar por dois
meses a habilitação provisó-
ria dada às indústrias em ja-
neiro. Elas expirariam no dia
31 de março, quando tam-
bém começaria a ser cobra-
do o IPI gradualmente. Com
a decisão do governo de
manter o IPI baixo, as mon-
tadoras pressionavam o go-
verno pela divulgação das
regras do programa.

Aumentam exigências
para enquadramento

Acho que o fator de preocupação na região 
é a valorização cambial. Esta flexibilização
monetária conspira contra o dinamismo do
setor exportador."

Alicia Bárcena
Secretária-executiva da Cepal

‘PARAÍSOS’

DA AGÊNCIA DOW JONES

O primeiro-ministro do
Reino Unido, David Came-
ron, apelou a líderes de cen-
tros financeiros do país no
exterior, incluindo as ilhas
Bermudas, Cayman e Jersey,
que "derrubem os muros do
segredo corporativo" e to-
mem medidas para desco-
brir os verdadeiros controla-
dores de cada empresa, em
meio a uma iniciativa do go-
verno britânico para comba-
ter a sonegação fiscal.

Em carta aos governan-
tes dos dez territórios do
Reino Unido no exterior,
Cameron afirmou que, em-
bora respeite seu direito de
serem jurisdições com im-
postos menores, os tributos
baixos só são sustentáveis
se forem pagos de fato e se
as leis internacionais forem
aplicadas de forma justa pa-
ra garantir condições equili-
bradas no mundo inteiro. 

Cameron
quer combate
à sonegação

JAPÃO 

DA AGÊNCIA REUTERS

O governo japonês anunciou
ontem a melhora da sua avalia-
ção da economia depois que os
sinais de aumento nas exporta-
ções e na produção industrial
somam-se às crescentes evidên-
cias de que as políticas agressi-
vas do primeiro-ministro Shinzo
Abe estão começando a reaque-
cer o crescimento.

A terceira maior economia do
mundo está gradualmente se re-
cuperando, de acordo com o re-
latório mensal do governo divul-
gado pelo Escritório do Gabine-
te. A melhora foi a primeira em
dois meses, depois de em abril o
governo ter dito que a economia
estava mostrando sinais de re-
cuperação, mas que ainda tinha
alguns pontos fracos.

A melhora destaca o sucesso
das políticas de Abe, que combi-
na gastos com agressivo afrou-
xamento monetário para reani-
mar a economia, e estão resul-
tando em um enfraquecimento

do iene. "Esperamos que a eco-
nomia continue a se recuperar
uma vez que as exportações me-
lhoram e com as medidas de po-
lítica econômica e o estímulo
econômico impulsionando a
confiança", disse o Escritório do
Gabinete no relatório.

Essa avaliação veio antes dos
dois dias de reunião do banco
central japonês, hoje e amanhã,
para a qual a expectativa é que a
política seja mantida após o BC
anunciar forte campanha de
expansão monetária no início
de abril para acabar com 15
anos de deflação.

Desde que Abe apresentou
sua estratégia em novembro
para acabar com duas décadas
de estagnação econômica, o
iene atingiu mínimas de qua-
tro anos e meio contra o dólar,
e os preços das ações saltaram
70%. O premiê espera que os
efeitos de um mercado acioná-
rio em alta e as expectativas de
mais melhora na economia ge-
ral gerem um círculo virtuoso

de consumo, investimento e
emprego que por fim acabará
revitalizando o crescimento.

"Estamos implementando
políticas fiscais e monetárias
sob a administração de Abe, e
isso abriu caminho para uma
recuperação em forma de V",
disse o ministro da Economia,
Akira Amari. "Normalmente, as
exportações lideram o cresci-
mento, mas desta vez o gasto do
consumidor está tendo o papel
principal", acrescentou Amari
em entrevista à imprensa.

Dados do governo mostra-
ram na semana passada que a
economia cresceu 0,9% no
primeiro trimestre ante o pe-
ríodo anterior, acima do es-
perado, graças ao grande gan-
ho do consumo privado e à
aceleração nas exportações.
O governo disse que as expor-
tações estão mostrando si-
nais de recuperação, uma vez
que o iene fraco eleva os vo-
lumes de exportação de car-
ros, aço e químicos.

Avaliação do país melhora 
pela primeira vez em 2 meses

EUA
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O início do fim do enorme
programa de compra de títulos
do Federal Reserve (Fed), banco
central dos Estados Unidos, po-
de acontecer antes do que mui-
tos investidores acreditam caso
os recentes ganhos no mercado
de trabalho norte-americano
não se provarem passageiros.
Muito irá depender de como os
dados econômicos, que deram
sinais mistos para as perspecti-
vas de crescimento, irão se mos-
trar nos próximos meses. Rela-
tórios sobre o mercado de traba-
lho em particular serão de gran-
de ajuda para o Fed determinar
se o momento é certo para dimi-
nuir o ritmo das compras men-
sais de 85 bilhões de dólares.

A melhora notável no merca-
do de trabalho desde que o ban-
co central dos Estados Unidos
começou a terceira rodada de
"quantitative easing", ou QE3,
ampliou o espaço para pedidos
de algumas autoridades para di-

minuir o estímulo. O salto de
cerca de 50% na criação mensal
de empregos desde que o pro-
grama começou ganhou até
mesmo apoio renovado de cen-
tristras, levantando pelo menos
alguma chance de o Fed dimi-
nuir seu programa de compras
já no mês que vem.

"Nós podemos reduzir de al-
guma forma o ritmo de nossas
compras de ativos, talvez já nes-
te verão (do Hemisfério Norte)",
afirmou o presidente do Fed de
São Francisco, John Williams, na
quinta-feira, acrescentando que
em sua visão o verão começa em
meados de junho. O Fed se reú-
ne  para decidir sobre a política
monetária em 18 e 19 de junho.

O balanço patrimonial do Fed
aumentou para cerca de US$ 3,3
trilhões e autoridades têm deba-
tido se isso apresenta o risco de
elevar a inflação ou explodir bo-
lhas de ativos, mesmo que eles
tenham o objetivo de ajudar a
fraca recuperação do país.

O chairman do Fed, Ben Ber-

nanke, e outras autoridades do
banco têm destacado cada vez
mais que qualquer mudança no
ritmo do QE3 não sinalizará o
fim do estímulo monetário, e
que eles podem continuar o pro-
grama por um tempo a um nível
menor ou até mesmo aumentá-
lo novamente se for necessário.

A maioria dos economistas
não espera diminuição das com-
pras de títulos até perto do final
do ano, em parte por causa de
leituras fracas de inflação. As de-
clarações de Williams, porém,
provocaram queda nas ações e
recuperação do dólar, com a di-
visa avançando ainda mais na
última sexta-feira, à medida que
investidores se preparavam para
uma diminuição do estímulo.

"Parece que muitas autorida-
des do Fed estão ficando cada
vez mais desconfortáveis com as
compras mensais de US$ 85 bi-
lhões em que eles se encon-
tram", afirmou a economista do
Credit Suisse em Nova York Da-
na Saporta. Ainda assim, Sapor-

ta não espera o primeiro ajuste
nas compras antes de setembro,
apesar de ela não descartar uma
ação em junho. "Eu realmente
acredito que eles estão preocu-
pados que quanto mais eles
mantiverem o ritmo de US$ 85
bilhões, mais exagerada ou ad-
versa será a reação do mercado
quando a hora de fazer um ajus-
te finalmente chegar", disse ela. 

Atividade

O índice de atividade econô-
mica do país, calculado pelo Fed
de Chicago, atingiu -0,53 em
abril, ante -0,22em março, sem
revisão. Valores negativos indi-
cam crescimento abaixo da ten-
dência, enquanto positivos mos-
tram expansão acima da ten-
dência. O índice é composto por
85 indicadores que se dividem
em quatro categorias: produção
e receita; emprego, desemprego
e horas trabalhadas; consumo
pessoal e habitação; e vendas,
encomendas e estoques.

Estímulo do Fed está perto do fim
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A8. 




