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O Banco Central Europeu
(BCE) avalia expandir sua ga-
ma de ferramentas de política,
ao mesmo tempo em que o Fed,
o banco central dos Estados
Unidos, cogita reduzir suas me-
didas de estímulo, o que desta-
ca as diferenças entre os dois
maiores blocos econômicos.

O membro do Conselho Exe-
cutivo do BCE Peter Praet dis-
se na quarta-feira que o banco
pode tentar novas políticas se
necessário para enfrentar os ris-
cos de deflação, acrescentando
que o BCE também está avalian-
do medidas para encorajar
mais empréstimos na zona do
euro.

Praet disse que a desalavan-

cagem dos bancos da região po-
de afetar o crescimento e dei-
xar a inflação em nível baixo de-
mais – ela já caiu para 1,2%, bem
abaixo da meta de 2% – e que o
BCE agiria para evitar uma espi-
ral desinflacinária se necessá-
rio.

“Nós temos um objetivo: es-
tabilidade de preços”, afirmou
ele. “Se esse objetivo estiver

em risco, nós temos a possibili-
dade de expandir a gama de ins-
trumentos (de política monetá-
ria) se acharmos que é necessá-
rio para esse objetivo”, conti-
nuou Praet.

Christian Noyer, outro mem-
bro do Conselho Executivo do
BCE, também disse que o BCE
está avaliando novas medidas
para lidar com as diferenças

nas condições de financiamen-
to na zona do euro.

Já o presidente do Federal Re-
serve, Ben Bernanke, disse que
o banco central americano po-
de decidir reduzir os US$ 85 bi-
lhões em títulos que compra a
cada mês em uma de suas “pró-
ximas reuniões” se a economia
mantiver o ímpeto.

O estímulo monetário está
ajudando a economia a se recu-
perar, disse Bernanke ao Con-
gresso na quarta-feira, mas
acrescentou que o Fed precisa

de mais sinais de tração antes
de reduzir a intensidade do pro-
grama de estímulo.

A economia dos Estados Uni-
dos recuperou força na primei-
ra parte do ano, enquanto a zo-
na do euro permaneceu em re-
cessão pelo sexto trimestre
consecutivo, e pesquisas sobre
a atividade indicaram ontem
que essa série pode chegar a se-
te trimestres, à medida que a
fraqueza se espalha para os paí-
ses centrais, especialmente a
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A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional
(FMI), Christine Lagarde, pres-
tou ontem depoimento por 12
horas à Justiça da França, por
suspeitas de cumplicidade com
falsidade ideológica e desvio de
recursos públicos durante o go-
verno de Nicolas Sarkozy. A exe-
cutiva pode ser indiciada hoje
por ter autorizado o pagamento
de uma controversa indeniza-
ção de € 285 milhões ao empre-
sário Bernard Tapie, ex-proprie-
tário da Adidas.

O caso remonta a 2007, quan-
do Christine Lagarde era minis-
tra da Economia. À época, ela
recorreu a uma câmara de arbi-
tragem para definir um conten-
cioso com Tapie relativo à parti-
cipação de um banco público na
venda da Adidas, em 1993. Essa
câmara, suspeita o Ministério
Público, decidiu pelo pagamen-
to de uma indenização superfa-
turada, que em valores corrigi-
dos superava os € 400 milhões.
Desde o primeiro momento, o
montante provocou suspeitas e
a indignação da oposição, que
acusou o governo de Sarkozy de
beneficiar um de seus amigos.

A investigação chegou ao Tri-

bunal de Justiça da República,
que tem dúvidas sobre o quão
isenta a decisão foi. Para respon-
der a essas questões, a diretora
do FMI chegou à corte às 9h e
saiu às 21h, sem que a audiência
tenha acabado.

Lagarde prestará novos escla-
recimentos hoje. Ao término de
seus depoimentos, a ex-minis-
tra deve ou não ser indiciada ou
ser incluída como testemunha
do caso, que pode implicar ou-
tras autoridades da gestão de
Sarkozy. Segundo o jornal Le
Monde, a convocação da execu-
tiva já teria sido feita com o pres-
suposto do indiciamento, situa-
ção que se confirmará ou não
hoje.

Ontem, os rumores sobre o
futuro de Lagarde à frente do
fundo foram estimulados pelo
governo socialista de François
Hollande, que se mostrou pron-
to a retirar o apoio à diretora
caso o indiciamento se confir-
me. O ministro da Economia,
Pierre Moscovici, antecipou até
mesmo a hipótese de que o Esta-
do francês peça sua inclusão no
processo como vítima, exigin-
do reparação dos valores.

BCE e Fed sinalizam políticas diferentes

Lagarde pode
ser indiciada por
desvio de recursos

China e Bernanke derrubam mercados
Tóquio puxou pessimismo por causa de sinais de fraqueza da economia de Pequim e pela indicação de que EUA terão menos estímulos
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Os mercados globais tiveram
um dia de queda generaliza-
da pressionados por uma con-
tração inesperada na ativida-
de industrial da China e os co-
mentários do presidente do
Federal Reserve, Ben Bernan-
ke, que indicou ontem a possi-
bilidade de redução nos estí-
mulos nos próximos meses.
Indicadores positivos sobre a
economia dos EUA, no entan-
to, ajudaram a reduzir as per-
das dos mercados.

Os índices de ações já abri-
ram sob o reflexo da queda de
mais de 7% registrada pela Bol-
sa de Tóquio. Tudo porque o
Índice dos Gerentes de Com-
pras (PMI) preliminar da in-
dústria da China ficou em 49,6
em maio, o menor nível em se-
te meses e abaixo de 50, o que
indica contração.

A bateria de dados positivos
dos Estados Unidos até conse-
guiu minimizar as perdas das
bolsas em Nova York e em São
Paulo, mas foi insuficiente pa-
ra garantir a virada dos ativos.

A atividade industrial da Chi-
na encolheu pela primeira vez
em sete meses em maio, uma
vez que as novas encomendas
caíram, mostrou a pesquisa

PMI, ampliando os temores de
que a recuperação econômica
do país estagnou.

A leitura preliminar do PMI
industrial do HSBC para maio
caiu para 49,6, indo abaixo a
marca de 50 que separa cresci-

mento de contração pela pri-
meira vez desde outubro. A lei-
tura final do PMI de abril ficou
em 50,4.

A falta de vigor da segunda
maior economia do mundo in-
dica que sua capacidade de

cumprir a meta de crescimen-
to do governo de 7,5% neste
ano está cada vez mais difícil,
disseram analistas, embora ain-
da seja possível.

Os dados também acentuam
o dilema político de Pequim so-

bre se deve agir para estabili-
zar a atividade, ou tolerar uma
desaceleração ordenada en-
quanto foca na redução da de-
pendência do país das exporta-
ções e em investimentos para
o crescimento, mudanças que
trariam benefícios à economia
a longo prazo.

O PMI sugere que a China
está enfrentando fraqueza tan-
to domesticamente quanto no
exterior. O subíndice de novas
encomendas caiu para 49,5, me-
nor leitura desde setembro, su-
gerindo que o consumo domés-
tico não está forte o suficiente

para compensar a demanda glo-
bal fraca.

As encomendas de novas ex-
portações ficaram pouco abai-
xo da marca de 50 em maio, em-
bora a taxa de declínio tenha
desacelerado ante abril.

Ainda assim, o resultado fra-
co indica que a demanda es-
trangeira permanece letárgica
por causa da recuperação irre-
gular nos Estados Unidos e da
crise de dívida na Europa, além
de refletir a dinâmica fraca de
exportações vista em Taiwan e
Coreia do Sul em maio. /
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Cenário. Prévia de indicador de atividade ficou abaixo de 50 pontos, indicando contração

Justiça. Lagarde volta
a depor hoje no tribunal

Diretora do FMI presta
depoimento durante
12 horas à Justiça
francesa, e dará hoje
novos esclarecimentos

● Em Washington
O porta-voz do FMI, Gerry Rice,
disse que o Comitê Executivo do
Fundo “continua a manifestar
confiança na capacidade da dire-
tora-gerente para desempenhar
suas funções de maneira eficaz”.

  

� Variação no dia das bolsas no mundo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 maio 2013, Economia & Negócios, p. B9.




