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Lagarde vê perda de
ritmo nos emergentes
s
fin
ra
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Alerta global. Riscos de queda na economia mundial são maiores, diz Christine Lagarde

siv

tou que apenas o corte automáticodegastospúblicosdeve custar 0,5 ponto porcentual da expansãodaeconomianorte-americana.
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
paísparecemaisfortenestemomento. O FMI projeta expansão de 3,3% para a economia
mundial em 2013.
Sobre as políticas monetárias
não convencionais dos bancos
centrais dos países desenvolvidos, Lagarde afirmou que devem prosseguir. Para a executiva, o mais difícil para os bancos
centraisseráa saídadessaspolíticas. Quanto mais duradouras
forem as estratégias e mais expostososbalançosdosBCsficarem,maiscomplicadoseráasaída dessas políticas. Este, aliás, é
o tema do momento nos Esta-
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dos Unidos, com o temor de
queoFederalReserve(Fed)mudesuapolíticadecompras mensaisdeativosusadaparaestimular a economia.
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“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.”

é

● Reação

Liquidez. Lagarde disse que es-

saspolíticastiveram váriosefeitos, como aumentar os fluxos
internacionais de capital notadamente para América Latina e
Ásia.Poroutrolado,essaspolíticas ajudaram a restabelecer o
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A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional
(FMI), Christine Lagarde, vê
sinais de enfraquecimento da
economia mundial nos meses recentes e uma perda de
ritmo de expansão das economias emergentes. No caso de
Brasil e outros países como
Índia, Rússia e África do Sul,
ela afirmou que as perspectivas de investimento parecem
agora menos brilhantes.
Passado pouco mais de um
mêsdareunião deprimavera do
FMI, em Washington, Lagarde
frisou que os riscos para puxar
parabaixoaexpansão daeconomia mundial permanecem mais
proeminentes do que nunca e
que a economia mundial continuaseexpandindoemtrêsvelocidades. “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 formada pelo grupo onde estão os
países emergentes, crescendo
em ritmo maior, embora com
sinais recentes de perda de brilho das economias. Na segunda
velocidade estão economias
que se recuperam, como os Estados Unidos. Lagarde ressal-
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Para diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, perspectiva
de investimento para Brasil, Rússia e Africa do Sul são menos brilhantes
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Japão anuncia pacote de reforma econômica
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O primeiro-ministro do Japão,
Shinzo Abe, vai anunciar hoje
novasreformas econômicas, algumas 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 iniciou sua campanha eleitoral, o

mercado de ações japonês repentinamente perdeu força.
Apenas nas duas últimas semanas o índice Nikkei caiu 15%.
O pacote de reforma estrutural 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 governo já garantiu uma política
monetária mais acomodatícia e
adotou um programa de gastos
extras para ajudar a sustentar o
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crescimento no curto prazo.
Embora a recente pressão sobre os mercados financeiros japoneses coloque os investidores no centro das preocupações
do governo, a nova estratégia
decrescimentotambémterácomo alvo o eleitorado, já que no
próximo mês haverá uma eleiçãoparaa CâmaraAltadoParlamento 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 relaxamento das regras sobre o varejo
online de medicamentos, um
movimento bastante combatido pelas farmácias com lojas físicas.
Outrodestaqueno planoserá
a criação de zonas econômicas
especiaisque ofereçamtaxas de
jurosmaisbaixas ealiviemalgumas regulamentações. Para
atrair investimento estrangeiro
direto, as novas zonas permiti-

funcionamento dos mercados
financeiros e ajudaram a estimular o crescimento econômico, embora os efeitos neste último caso, frisou Lagarde, sejam
mais difíceis de quantificar.
Aindasobreotema,elasalientou que não se pode exigir muito das políticas monetárias para restabelecer o crescimento
nos países desenvolvidos e esquecer os ajustes fiscais e reformas 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 economistas do Brookings Institute, um
centro de pesquisas econômicas e políticas em Washington.
O vice-presidente e diretor do
instituto, Kemal Dervis, foi o
mediadordoencontro,transmitido pela internet.

rão que médicos estrangeiros
pratiquemmedicinaeque escolas estrangeiras ofereçam educação.

empresas japonesas possam recuperar a competitividade internacional.
Fontes do governo afirmaram anteriormente que o plano
prevê que o Fundo de Investimento 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 bônus e 11% em ações domésticas./ DOW JONES NEWSWIRES

Infraestrutura. Outra medida
provável é a venda de direitos
para operação de instalações
até agora públicas, como aeroportoslocais,redes de abastecimento de água e rodovias, o que
atrairá financiamento privado
para a renovação da infraestrutura pública, segundo fontes do
governo.
O novo plano também deverá
incluir uma reforma da governança corporativa, para que as

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B7.

