
Um Estado venezuelano
de Zulia está testando um
sistema para limitar a
compra de alimentos e outras
mercadorias, uma medida
que autoridades defenderam
como necessária para acabar
com o contrabando, mas que a
oposição censurou como um
racionamento ao estilo cubano.

Os consumidores do país
membro da Opep suportam há
meses longas filas ou precisam
visitar várias lojas para
encontrar produtos básicos,
que variam de papel higiênico a
manteiga, impelidos em parte
por uma falta de moeda forte
para garantir as importações.

O Estado, no oeste da
Venezuela, disse que irá lançar
um programa piloto na
próxima semana, usando um
sistema digital para impedir

que os consumidores comprem
os mesmos produtos em lojas
diferentes no mesmo dia.

“Levando em consideração o
tamanho médio de uma família,
uma pessoa deve comprar apenas
20 produtos básicos durante
o período que estabelecemos,
que achamos que será de
uma semana”, disse Blagdimir
Labrador, funcionário do
governo do Estado, ao jornal
Panorama em uma entrevista
publicada ontem.

O sistema de controle de
preços da Venezuela faz com
que o custo de produtos básicos,
como arroz e farinha, fique bem
abaixo do valor de mercado,
criando uma tentação para
os consumidores de comprá-los
em grandes quantidades e
revendê-los durante períodos de
escassez. Reuters

O ministro de Finanças venezuela-
no Nelson Merentes está planejan-
do as primeiras reuniões em nove
anos com os credores do país no
exterior, já que a escassez de dóla-
res agrava a escassez de tudo, des-
de papel higiênico até sabonete.

Merentes disse no dia 30 de
maio que sua viagem aos Estados
Unidos e à Europa neste mês desti-
na-se a explicar os fundamentos
da economia com investidores pa-
ra ajudar a reduzir a percepção de
risco para os títulos de dívida do
país produtor de petróleo.

A pressão tem aumentado so-
bre o presidente Nicolás Maduro
em três meses de governo para
acelerar a liberação de divisas pa-
ra importação.

Merentes, que assumiu o cargo
no mês passado depois de dirigir o
Banco Central, será o primeiro Mi-
nistro das Finanças a visitar os in-
vestidores no exterior desde
2004, aumentando a especulação
de que a Venezuela se prepara pa-
ra vender títulos, de acordo com a
Barclays Plc.

“A opção mais forte do governo
é a emissão de dívida para finan-
ciar as importações”, disse em
uma entrevista por telefone de Bo-
gotá Munir Jalil, analista-chefe
na unidade colombiana do Citi-
group Inc. “Os ministros de finan-
ças fazem roadshows para medir
o apetite do mercado por mais dí-
vida e sempre fazem essas viagens
quando estão pensando em emitir
dívidas em um futuro próximo”.

Merentes disse aos repórteres
no dia 30 de maio que suas reu-
niões não são destinadas a venda
de dívidas e que ele vai respon-
der a perguntas para ajudar a re-
duzir os custos de empréstimos.
Ele disse que já se reuniu com se-
te bancos de investimentos des-
de que tomou posse como Minis-
tro de Finanças.

A falta de confiança na capacida-
de da Venezuela para cumprir suas
obrigações de dívida deve-se à fal-
ta de informação, disse Merentes.

O país, que tem as maiores re-
servas de petróleo do mundo, usa
grande parte de sua produção pa-
ra pagar empréstimos da China ou
subsidiar aliados, incluindo Cuba.

“É uma economia planificada
do tipo soviético, que vimos no sé-
culo passado e os resultados são se-
melhantes”, disse Alberto Ramos,
o economista-chefe para a Améri-
ca Latina da Goldman Sachs
Group Inc. em Nova York. “Eles re-
cebem bilhões de dólares do petró-
leo, mas precisam importar tudo,
o que significa que há uma crescen-
te demanda para uma fonte finita
e escassa de dólares.”

Embora Chavez tenha entre-
gue aos investidores em bônus
um retorno de 692% durante
seus 14 anos como presidente,
Merentes pode ter dificuldades
para convencer os investidores
de que a Venezuela merece meno-
res custos de empréstimos, de
acordo com Siobhan Morden,
chefe de estratégia de renda fixa
da Jefferies Group LLC.

“Se você tem um rendimento
de dois dígitos, é porque as pes-
soas não querem lhe fornecer cré-
dito”, disse Morden em uma entre-
vista por telefone de Nova York.
“Eu não sei o que eles poderiam
trazer à mesa para nos fazer mu-
dar de ideia. Se estão tentando
convencer as pessoas precisam
mudar o discurso”.

Fornecer mais dólares para a
economia iria aumentar as impor-
tações, aliviar a escassez e dimi-
nuir a inflação, disse Kathryn Roo-
ney, estrategista da Bulltick Capi-
tal Markets LP. A questão é como
conseguir esses dólares.

“Eles vão emitir títulos este
ano”, disse Rooney em uma en-
trevista por telefone, de Miami.
“A questão é quando. A outra so-
lução é uma desvalorização que
aumentaria a inflação, o que o go-
verno não quer porque é impopu-
lar. A menos que queiram tumul-
tos nas ruas, terão de fazer algu-
ma coisa.” Bloomberg News
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Com escassez até
de papel higiênico,
Venezuela prepara
captação externa

▲

Estado venezuelano vai testar
racionamento ao estilo cubano
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Pela primeira vez desde 2004, ministro das Finanças venezuelano

manterá encontro com investidores na Europa e Estados Unidos

Merentes:viagemàEuropaeEUAparaprepararvendadetítulos

Desde que assumiu o
ministério de Finanças
no mês passado, após
ter dirigido o Banco
Central venezuelano,
Nelson Merentes já se
reuniu com dirigentes
de sete bancos
de investimentos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2013, Mundo, p. 28.




