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TÓQUIO

O primeiro-ministro do Japão,
Shinzo Abe, vai anunciar hoje
novas reformas econômicas, al-
gumas semanas depois de uma
repentina queda no mercado de
ações do país levantar dúvidas
sobre o ambicioso programa de
recuperação de seu governo.

Depois de um avanço recorde
de mais de 80% desde meados
de novembro, quando Abe ini-
ciou sua campanha eleitoral, o

mercado de ações japonês re-
pentinamente perdeu força.
Apenas nas duas últimas sema-
nas o índice Nikkei caiu 15%.

O pacote de reforma estrutu-
ral será o terceiro e para muitos
o mais importante do plano de
revitalização do governo de
Abe. Por meio da nova diretoria
do Banco do Japão (BoJ), o go-
verno já garantiu uma política
monetária mais acomodatícia e
adotou um programa de gastos
extras para ajudar a sustentar o

crescimento no curto prazo.
Embora a recente pressão so-

bre os mercados financeiros ja-
poneses coloque os investido-
res no centro das preocupações
do governo, a nova estratégia
de crescimento também terá co-
mo alvo o eleitorado, já que no
próximo mês haverá uma elei-
ção para a Câmara Alta do Parla-
mento do país, que será muito
importante para Abe recuperar
o controle da Casa, perdido seis
anos atrás.

Um elemento do novo plano,
segundo fontes, será um relaxa-
mento das regras sobre o varejo
online de medicamentos, um
movimento bastante combati-
do pelas farmácias com lojas fí-
sicas.

Outro destaque no plano será
a criação de zonas econômicas
especiais que ofereçam taxas de
juros mais baixas e aliviem algu-
mas regulamentações. Para
atrair investimento estrangeiro
direto, as novas zonas permiti-

rão que médicos estrangeiros
pratiquem medicina e que esco-
las estrangeiras ofereçam edu-
cação.

Infraestrutura. Outra medida
provável é a venda de direitos
para operação de instalações
até agora públicas, como aero-
portos locais, redes de abasteci-
mento de água e rodovias, o que
atrairá financiamento privado
para a renovação da infraestru-
tura pública, segundo fontes do
governo.

O novo plano também deverá
incluir uma reforma da gover-
nança corporativa, para que as

empresas japonesas possam re-
cuperar a competitividade in-
ternacional.

Fontes do governo afirma-
ram anteriormente que o plano
prevê que o Fundo de Investi-
mento em Pensão do Governo
será convocado a alocar uma
parcela maior dos 112 trilhões
de ienes (US$ 1,12 trilhão) que
gerencia em ações e se afastar
da atual forte dependência de
bônus japoneses.

O fundo, que é o maior do
mundo, atualmente tem uma
meta de carteira de 67% em bô-
nus e 11% em ações domésti-
cas./ DOW JONES NEWSWIRES

Lagarde vê perda de
ritmo nos emergentes
Para diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, perspectiva
de investimento para Brasil, Rússia e Africa do Sul são menos brilhantes
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Alerta global. Riscos de queda na economia mundial são maiores, diz Christine Lagarde
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A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional
(FMI), Christine Lagarde, vê
sinais de enfraquecimento da
economia mundial nos me-
ses recentes e uma perda de
ritmo de expansão das econo-
mias emergentes. No caso de
Brasil e outros países como
Índia, Rússia e África do Sul,
ela afirmou que as perspecti-
vas de investimento parecem
agora menos brilhantes.

Passado pouco mais de um
mês da reunião de primavera do
FMI, em Washington, Lagarde
frisou que os riscos para puxar
para baixo a expansão da econo-
mia mundial permanecem mais
proeminentes do que nunca e
que a economia mundial conti-
nua se expandindo em três velo-
cidades. “A mensagem central é
que os governos precisam im-

plementar políticas fortes para
impedir a economia global de
ficar mais fraca.”

A primeira velocidade é for-
mada pelo grupo onde estão os
países emergentes, crescendo
em ritmo maior, embora com
sinais recentes de perda de bri-
lho das economias. Na segunda
velocidade estão economias
que se recuperam, como os Es-
tados Unidos. Lagarde ressal-

tou que apenas o corte automá-
tico de gastos públicos deve cus-
tar 0,5 ponto porcentual da ex-
pansão da economia norte-ame-
ricana.

No terceiro grupo estão os
países que devem ter retração
econômica, sobretudo a zona
do euro. Sobre o Japão, Lagarde
destacou que a economia do
país parece mais forte neste mo-
mento. O FMI projeta expan-
são de 3,3% para a economia
mundial em 2013.

Sobre as políticas monetárias
não convencionais dos bancos
centrais dos países desenvolvi-
dos, Lagarde afirmou que de-
vem prosseguir. Para a executi-
va, o mais difícil para os bancos
centrais será a saída dessas polí-
ticas. Quanto mais duradouras
forem as estratégias e mais ex-
postos os balanços dos BCs fica-
rem, mais complicado será a saí-
da dessas políticas. Este, aliás, é
o tema do momento nos Esta-

dos Unidos, com o temor de
que o Federal Reserve (Fed) mu-
de sua política de compras men-
sais de ativos usada para estimu-
lar a economia.

Liquidez. Lagarde disse que es-
sas políticas tiveram vários efei-
tos, como aumentar os fluxos
internacionais de capital nota-
damente para América Latina e
Ásia. Por outro lado, essas políti-
cas ajudaram a restabelecer o

funcionamento dos mercados
financeiros e ajudaram a esti-
mular o crescimento econômi-
co, embora os efeitos neste últi-
mo caso, frisou Lagarde, sejam
mais difíceis de quantificar.

Ainda sobre o tema, ela salien-
tou que não se pode exigir mui-
to das políticas monetárias pa-
ra restabelecer o crescimento
nos países desenvolvidos e es-
quecer os ajustes fiscais e refor-
mas que precisam ser feitas na

economia global. “Os governos
não devem se esconder atrás
destas políticas para não fazer o
que eles precisam fazer.”

Lagarde participou ontem de
uma conversa com economis-
tas do Brookings Institute, um
centro de pesquisas econômi-
cas e políticas em Washington.
O vice-presidente e diretor do
instituto, Kemal Dervis, foi o
mediador do encontro, transmi-
tido pela internet.

“A mensagem central
é que os governos
precisam implementar
políticas fortes para
impedir a economia
global de ficar mais fraca e
eles não devem se esconder
atrás destas políticas.”
Christine Lagarde
DIRETORA-GERENTE DO FUNDO

MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




