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Ásia Governo deve intensificar a compra de ações selecionadas
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panhias, o governo encara a possibilidade de introduzir mudanças regulatórias que permitirão
que investidores institucionais
tenham mais voz nas decisões tomadas pela direção.
Autoridades do governo disseram que, por meio da reforma
da governança corporativa, as
empresas japonesas tomarão
mais rapidamente as medidas
de reforma necessárias e recuperarão a competitividade no mercado internacional.
Mas alguns analistas estão céticos quanto às propostas de reforma. Eles dizem que seu foco é
estreito demais e que elas são insuficientes para expurgar normas e regulamentações que atravancaram a competição e o crescimento da economia.
“Com base no que vi até agora
em vários artigos da mídia, parece que ‘a terceira flecha’ pode se
mostrar decepcionante, já que
algumas medidas fundamentais,
entre as quais a redução, em nível
nacional, dos impostos corporativos, ficarão para trás”, disse
Tsuyoshi Ueno, economista-sênior do NLI Research Institute.
Outros pedem paciência e dizem que o recente desaquecimento das bolsas não representa
preocupação com relação às políticas do governo.
“Se os mercados esperam milagres, acho que não os encontrarão
na atual economia mundial”, disse
Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Columbia, em entrevista
coletiva à imprensa concedida ontem em Tóquio. Sobre o programa
de Abe, ele disse que “a direção está clara, a energia na procura de
novas vias está clara”.
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toridades do governo, é um relaxamento das normas que regulamentam o varejo on-line de medicamentos comercializados sem
necessidade de receita médica.
Essa medida tem sido vigorosamente combatida pelas farmácias físicas e defendida por donos
de empresas on-line.
“Se o Japão abraçar novas tecnologias como a internet, criará
infinitas oportunidades de negócios”, disse Genri Goto, fundador
da varejista on-line de medicamentos Kenko.com.
Outro destaque do plano de
crescimento de Abe é a criação de
zonas econômicas especiais que
oferecem alíquotas de impostos
mais baixas e o abrandamento de
algumas regulamentações. Para
atrair investimentos externos diretos, as novas zonas permitirão
que médicos estrangeiros pratiquem a medicina e que escolas
estrangeiras ministrem cursos.
O plano pretende fazer com que
o volume total de investimento externo dobre, para 35 trilhões de ienes (US$ 350 bilhões), até 2020.
Outra medida que provavelmente será incluída é a venda de
direitos para operar serviços de
infraestrutura até agora estatais,
como aeroportos, redes de abastecimento de água e vias expressas regionais. Essa medida permitirá a introdução de recursos
privados na reforma da infraestrutura pública, disseram autoridades do governo.
A reforma da governança corporativa também deverá estar
presente. Prevê-se que o governo
tornará obrigatório que empresas negociadas em bolsa tenham
pelo menos um diretor independente. Para melhorar a supervisão corporativa e elevar as pressões do mercado sobre as com-
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O premiê do Japão, Shinzo Abe,
deve anunciar hoje novas reformas
econômicas, entre as quais a intensificação das compras de ações selecionadas por parte do plano de
pensão nacional. A medida é adotada no momento em que um repentino desaquecimento do mercado de capitais põe em questão a
durabilidade do ambicioso programa de recuperação de Abe.
O discurso de hoje ocorre num
período altamente delicado para
os mercados. Após uma alta de
mais de 80% que quebrou todos
os recordes, registrada desde
meados de novembro, quando
Abe deu início à sua campanha
eleitoral, a bolsa sofreu de súbito
um violento recuo. O índice Nikkei das ações mais negociadas
viu 15% de seu valor virar pó nas
últimas duas semanas.
Uma autoridade do governo envolvida no plano de reforma disse
que o Fundo Governamental de Investimentos de Pensão nacional
será requisitado a aplicar uma parcela maior de seu total de ativos, de
aproximadamente 112 trilhões de
ienes (US$ 1,12 trilhão), em ações,
afastando-se de sua, no momento,
sólida exposição a bônus domésticos. O fundo, o maior do mundo,
tem atualmente uma carteira seletiva de 67% em bônus domésticos e
11% em ações domésticas.
A série de outras medidas a
serem anunciadas deverá incluir
desde a criação de zonas econômicas especiais até o abrandamento das normas sobre vendas
de remédios on-line.
O pacote de reformas estruturais é a terceira parte, e para muitos a mais importante, do programa de revitalização da econo-

mia de Abe. Por meio de uma nova liderança no Banco do Japão, o
BC do país, ele já introduziu uma
maior folga na política monetária e instaurou um pacote de gastos adicionais para gerar crescimento de curto prazo.
“É fundamental para tudo”, disse na semana passada David Lipton, primeiro vice-diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), referindo-se à estratégia de crescimento. “Se não houver
uma arrancada rumo ao crescimento, será muito difícil realizar
com sucesso a consolidação fiscal.”
O Japão arca com uma dívida
governamental correspondente
a mais que o dobro de sua economia, e 50% dos gastos governamentais dependem de novas
emissões de bônus. Muitos investidores ponderam atualmente se deveriam investir mais no
Japão, após terem obtido um rápido lucro no curto prazo.
“A primeira grande onda de
macrotransações já chegou ao
fim. Captar as oportunidades de
mais longo prazo exigirá um entendimento mais sutil dos possíveis desdobramentos do processo de reforma econômica”, disse
Daniel Arbess, um dos sócios e
diretor de fundo de hedge da assessoria e administradora de ativos Perella Weinberg Partners.
Para o governo, no entanto, a
nova estratégia de crescimento é
voltada não apenas para a comunidade de investidores como
também para o eleitorado, com a
aproximação das eleições para a
Câmara Alta do Parlamento, marcadas para o mês que vem. Abe a
vê como sua prioridade máxima
para reconquistar o controle da
Câmara Alta que perdeu seis anos
atrás. Outro elemento que deverá
fazer parte do plano, segundo au-
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Japão anuncia reformas
para revitalizar economia

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

UE tenta forçar China a
negociar painéis solares
Peter Spiegel, Alex Barker
e Leslie Hook
Financial Times, de Pequim
Na tentativa de evitar uma
guerra comercial, a Comissão Europeia concedeu ontem a Pequim um alívio temporário na
aplicação de sanções severas à
importação de painéis chineses
de captação de energia solar.
Karel De Gucht, o titular de Comércio Exterior da União Europeia
(UE), baixou de 47% para apenas
11,8% as tarifas punitivas recomendadas por Bruxelas no mês
passado. Mas a redução da alíquota durará apenas até 6 de agosto, e
será revertida para 47,8% se a China não responder às acusações da
UE de que vende os painéis de captação de energia solar na Europa a
preços abaixo do custo, tática conhecida como dumping.
“Trata-se de uma oferta extraordinária para a parte chinesa, num
estímulo muito claro à negociação”, disse De Gucht. “Abre uma janela de oportunidade muito clara.
A bola agora está com a China.”
O processo dos painéis solares, o
maior já aberto pela UE em termos
de magnitude de mercado, se tornou a questão mais controvertida
numa crescente disputa bilateral
entre Bruxelas e Pequim sobre a
possibilidade de a China estar
usando sistematicamente seus instrumentos de poder de Estado para forçar ilegalmente seu ingresso
no mercado europeu.
Tornou-se também um importante teste sobre se a UE tem condições de manter uma frente unificada para sustentar uma política comercial orquestrada por Bruxelas,
mesmo diante do intenso lobby
exercido por Pequim, que aumentou os temores de um fracasso de
alto custo. As autoridades chinesas
advertiram publicamente da possibilidade de declarar uma “guerra
comercial” se a UE não voltar atrás.
De Gucht disse que a Comissão
tomava essa medida na condição
de “defensora independente da in-

dústria europeia face a práticas comerciais desleais do exterior” e ignorou as pressões dos opositores.
“Estou na política há tempo suficiente para não me incomodar.
Simplesmente faço o que acho que
tenho de fazer”, disse.
Autoridades da UE disseram
acreditar que o novo “enfoque escalonado” para com as tarifas sobre os painéis solares, anunciado
por De Gucht após a anuência de
seus 26 colegas da comissão, demonstraria a países-membros hesitantes que Bruxelas está negociando de boa fé, mas que está
pronta a defender sua posição caso
as autoridades chinesas continuem a se opor a conversações para a obtenção de um acordo. “A verdade é que agora estamos carregando as armas”, disse uma autoridade da comissão. “Onze balas
agora, 47 em 6 de agosto.”
Embora as autoridades da UE
tenham insistido que a nova tarifa de 11,8% é temporária, analistas disseram que a alíquota poderia servir de base para negociações, uma vez que um aumento
de preços desse nível poderia até
garantir igualdade de condições
de competição no mercado.
“As empresas chinesas de painéis solares certamente conseguirão vender na Europa com esse tipo de tarifa”, disse Ash Sharma, analista-chefe de energia solar da empresa de pesquisa IHS.
Autoridades chinesas rejeitaram a constatação da UE de que
suas empresas estão vendendo a
preços deslealmente baixos painéis solares no mercado europeu e que Pequim teria feito intenso lobby contra as tarifas.
Li Keqiang, o premiê chinês,
chegou até mesmo a adotar a
medida pouco habitual de telefonar na segunda-feira a José Manuel Barroso, o presidente da comissão, para advertir que “o processo, se não receber o tratamento adequado, comprometerá os
interesses tanto chineses
quanto da UE”.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.

Para Lagarde, EUA sabotam seu
próprio crescimento econômico
Sergio Lamucci
De Washington
Os EUA não estão crescendo
tanto como poderiam devido a
“feridas autoimpostas”, disse ontem a diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional, Christine Lagarde, enfatizando que o
país vai promover apenas neste
ano um ajuste fiscal equivalente a
2,5% do Produto Interno Bruto
(PIB). Na reunião de primavera do
FMI e do Banco Mundial, em abril,
o Fundo havia estimado essa consolidação fiscal em 1,8% do PIB, o
que já seria o maior aperto das
contas públicas em três décadas.
Segundo Lagarde, apenas o chamado “sequestro” — os cortes automáticos de gastos de US$ 85 bilhões — podem tirar 0,5 ponto percentual do crescimento em 2013.
Ela observou ainda que o “sequestro” é um instrumento pouco eficaz para reduzir gastos públicos,
por impor cortes profundos em
vários programas vitais, incluindo
aqueles que ajudam os mais vulneráveis, ao mesmo tempo em que
não toca nos principais motores
do crescimento de longo prazo das
despesas públicas. Para Lagarde, se
o “sequestro” for substituído por
medidas que abordem a questão

fiscal no médio prazo, o crescimento pode se fortalecer na segunda metade do ano.
A diretora-gerente do FMI destacou, no entanto, pontos positivos da economia americana. “Há
apenas cinco anos, o país foi o gatilho da crise, por causa de excessos financeiros. Graças aos progressos em consertar o sistema financeiro, vemos um aumento firme na demanda privada, liderada
pela recuperação no mercado
imobiliário e na indústria automotiva, e o relaxamento das condições financeiras. Nesse cenário,
nós acreditamos que o crescimento será de quase 2% neste ano, e
ainda mais alto no que vem.”
Ela lembrou que os EUA também precisam encontrar uma solução duradoura para a questão
do teto da dívida, tema sobre o
qual ainda não há acordo entre
republicanos e democratas. Isso
ainda não se tornou um problema porque a agência de financiamento imobiliário Fannie Mae fez
um pagamento de dividendos de
US$ 60 bilhões ao Tesouro, o que
adiou para setembro a necessidade de ampliação do limite de endividamento do governo.
De 2009 para cá, os EUA reduziram o déficit fiscal em sete pontos

percentuais do PIB, ressaltou ela.
“Nós esperamos que o déficit continue a encolher nos próximos
anos, com a retomada das receitas
devido ao crescimento econômico
mais rápido. A relação entre a dívida pública e o PIB também deve começar a cair em 2015, com a atividade mais forte e desde que os juros continuem baixos.”
O perfil da dívida americana,
contudo, continua um problema,
disse Lagarde. Gastos com programas de saúde e a previdência social devem aumentar em 2% do
PIB na próxima década, segundo
ela, observando que as despesas
com juros devem subir na mesma
magnitude, à medida que as taxas
de juros voltem para níveis considerados neutros. Nesse cenário, os
EUA precisam mudar a estratégia
fiscal, hoje muito agressiva no
curto prazo e muito tímida no
longo prazo. “Neste momento da
recuperação, é mais importante
do que nunca apresentar um mapa de longo prazo crível para redução da dívida — um plano
equilibrado com economias relacionadas a gastos do governo e receitas adicionais”, afirmou. “De
outro modo, os ganhos substanciais que foram conseguidos podem ser facilmente perdidos.”

Imóveis têm maior alta desde 2006
Agências internacionais
Os preços dos imóveis residenciais subiram 12,1% em abril nos
Estados Unidos em comparação
ao mesmo mês de 2012, mostram
dados divulgados ontem pela Associação Nacional dos Corretores
de Imóveis. Essa foi a maior alta
desde fevereiro de 2006, com aumento da procura em um quadro
de oferta apertada.
Segundo a empresa CoreLogic,
que monitora o mercado imobiliário americano, os preços subiram 3,2% em abril na compara-

ção com março. Os imóveis se valorizaram em 48 dos 50 Estados
americanos. As exceções foram
Mississippi e Alabama.
O mercado de imóveis nos
EUA vem se recuperando desde o
ano passado, seis anos após o estouro da bolha imobiliária. Preços e vendas vêm sendo sustentados por uma melhora no emprego e taxas de juros mais baixas.
Outro dado considerado positivo para a economia americana foi
o aumento do déficit comercial em
abril. Segundo analistas, isso reflete uma retomada das importações

de bens de consumos e equipamentos para empresas, o que diminui preocupações quanto à intensidade da redução do crescimento econômico do país.
O saldo negativo entre exportações e importações cresceu 8,5%
para US$ 40,3 bilhões no mês retrasado, contra um déficit de US$
37,1 bilhões em março, segundo o
Departamento de Comércio.
As importações americanas
subiram 2,4%, para US$ 227,7 bilhões no mês de abril. Já as exportações aumentaram 1,2%, para US$ 187,4 bilhões.
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No Brookings Institution, em Washington, a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, criticou o ajuste dos EUA

FMI prevê contração
maior para a França
Associated Press
A França precisa acelerar as reformas no seu mercado de trabalho para evitar ficar atrás de seus
vizinhos europeus, alertou o Fundo Monetário Internacional
(FMI) ao reduzir as projeções para
o desempenho econômico do
país. Em sua avaliação da economia francesa, o fundo espera agora uma contração de 0,2% neste
ano, contra queda de 0,1% prevista anteriormente para o período.
Para 2014, contudo, prevê expansão, de 0,8%, pouco menos do que
o 0,9% de avanço estimado antes.
A economia da França registrou
recessão no primeiro trimestre, e a

taxa de desemprego está em 11%.
Edward Gardner, chefe da missão
do FMI para a França, avalia que o
nível de desocupação não deve diminuir antes do fim do ano, como
prometido pelo governo.
Gardner elogiou duas reformas
recentes, a que reduziu os impostos sobre a folha de pagamentos
das empresas nos salários mais
baixos e a que reduziu o custo e
simplificou os trâmites legais para
demissões. “Consideramos isso
passos iniciais de um processo que
precisa ser aprofundado e alargado”, disse. Os rígidos contratos de
emprego da França, que tornavam
as demissões caras e difíceis, precisam ser relaxados, acrescentou.

Curtas
Desemprego na Espanha
O número de desempregados
na Espanha caiu em 98,2 mil pessoas em maio, ou 1,97% na comparação com abril. Trata-se do terceiro mês seguido de queda, mas o
contingente de pessoas sem emprego no país continua alto: 4,89
milhões. A taxa de desemprego,
elaborada trimestralmente, segue
em 27,2%, mas deve cair em junho.

Inflação dos ricos
A taxa anual de inflação nas
economias desenvolvidas caiu
em abril ao nível mais baixo desde outubro de 2009, ou 1,3%, informou ontem a OCDE. Nos doze
meses encerrados em março, o
índice havia ficado em 1,6%, informou ontem a entidade.

