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Internacional

Nova gestão Partido Comunista teme redução de controle do Estado

Reformas de mercado na
China enfrentam oposição
The Wall Street Journal

Uma iniciativa que a China lan-
çou em meados de julho para au-
mentar o poder do mercado no se-
tor bancário foi um passo signifi-
cativo na reforma do modelo eco-
nômico do país. Ela pode também
ter sido a última decisão tomada
com facilidade pelos novos líderes
chineses, cujo programa de refor-
ma deve enfrentar oposição ferre-
nha dentro do Partido Comunista.

O presidente, Xi Jinping, e o pri-
meiro-ministro, Li Keqiang, vêm
defendendo um papel mais limita-
do do governo. Agora, estando os
economistas convencidos de que o
modelo chinês de crescimento ba-
seado num alto nível de investi-
mento já está exaurido, o governo
deu sinais de que pretende reequi-
librar a economia colocando mais
peso na demanda doméstica.

Em julho, o governo eliminou o
limite mínimo para taxas de juros
de empréstimos bancários. Mas
outras propostas para aumentar a
força do mercado na economia
estão passando por um processo
de revisão pouco promissor. Isso
provavelmente vai diluir as medi-
das e pode até deixá-las de fora da
agenda da reunião de líderes do
Partido Comunista no fim do ano.

A reunião, chamada de “Te r c e i r a
P l e n á r i a”, será imbuída de um sig-
nificado histórico. Foi no Terceira
Plenária de 1978 que Deng Xiao-
ping passou à frente do sucessor
escolhido pelo líder revolucioná-
rio Mao Tse-tung, Hua Guofeng, e
colocou o país no caminho da eco-
nomia de mercado. Em 1993, a
mesma reunião estabeleceu as ba-

ses do enxugamento das estatais,
uma decisão impopular que tirou
o emprego de milhões de pessoas.

Desta vez, Liu He (chefe do gru-
po interno do partido que cuida
do setor financeiro e conhecido
por sua inclinação reformista e
pró-mercado) vai liderar peque-
nas equipes de trabalho na elabo-
ração de propostas econômicas
específicas, segundo Cheng Li,
analista do centro de estudos
americano Brookings Institution.

“Liu He tem uma formação mui-
to sólida”, disse Li. “Ele trabalhou
em finanças por 15 ou 20 anos. É
um talentoso tecnocrata econômi-
c o”. A questão principal é se essas
habilidades bastarão para superar
a enorme oposição às reformas.

Espera-se que os líderes po-
nham um fim no modelo de de-
senvolvimento que serviu bem à
China por décadas. Esse modelo se
baseou em grandes volumes de in-
vestimentos na indústria e em in-
fraestrutura, subsidiados por juros
artificialmente baixos, e num exér-
cito de migrantes rurais que traba-
lhavam nas fábricas das cidades
chinesas sem colher os benefícios
urbanos, como acesso às escolas
locais e programas de saúde.

As mudanças sendo estudadas
incluem acabar com as restrições à
posse da terra e à residência em ci-
dades, ajustar o sistema de impos-
tos para repassar mais recursos aos
empobrecidos governos locais e
relaxar o controle sobre o preço
dos combustíveis, disse Yiping
Huang, economista que deu con-
sultoria ao governo no passado. As
reformas financeiras para liberar
os juros sobre os depósitos bancá-

rios e permitir que o dinheiro en-
tre e saia mais livremente do país
também estão no topo da agenda.

Assim, muitas reformas poten-
ciais reduziriam o controle do Es-
tado. Os bancos estatais seriam
forçados a remunerar os depósitos
dos correntistas a taxas mais com-
petitivas. Autoridades locais pode-
riam ter que elevar gastos sociais
em cidades cada vez mais populo-
sas, e não está claro se a reforma
fiscal compensaria esse gasto.

“As pessoas estão alimentando
muitas expectativas sobre a refor-
ma fiscal, mas duvido que haverá
um progresso substancial nisso. É
difícil equilibrar os interesses dos
governos central e locais”, disse
Yao Yang, professor de economia
da Universidade Pequim.

Uma questão fundamental é a
meta do premiê Li de trazer mais
chineses para as cidades, o que, se-
gundo ele, geraria crescimento e
consumo privado. Num exemplo
dos obstáculos pela frente, a equi-
pe de planejamento do governo
que delineou esse programa de ur-
banização teve suas propostas es-
vaziadas por outros ministérios e
departamentos, segundo um pes-
quisador próximo da equipe.

Permitir que os 260 milhões de
trabalhadores migrantes que já es-
tão nas cidades da China tenham
acesso aos benefícios dos residen-
tes poderia acirrar a competição
por moradia e educação, elevando
a pressão sobre as já sobrecarrega-
das finanças dos governos locais.

Segundo os poucos detalhes di-
vulgados até agora do plano de ur-
banização do governo, as mudan-
ças começariam nas cidades me-

nores — deixando num limbo a si-
tuação dos milhões de trabalhado-
res migrantes das cidades maiores.

“As autoridades em geral prefe-
rem promover a migração para as
cidades menores, mas isso é uma
abordagem equivocada”, disse Yu-
kon Huang, ex-diretor do Banco
Mundial para a China e que hoje
está na Fundação Carnegie para a
Paz Internacional. “Os ganhos de
produtividade com a migração da
mão de obra são maiores nas
grandes cidades”, acrescentou.

Com a cúpula do governo prio-
rizando a urbanização, é possível
que as propostas finais sejam mais
abrangentes na extensão dos direi-
tos de residência aos migrantes.

A difícil concepção dos planos
reflete os obstáculos que os líderes
enfrentam ao submeter reformas a
um processo político que depende
de consenso no Partido Comunis-
ta. Os excessos da era Mao levaram
o partido a diluir o poder entre vá-
rias pessoas e departamentos, en-
quanto redes de patronagem ga-
rantem a antigos líderes, como o
ex-presidente Jiang Zemin, manter
o poder nos acordos políticos ne-
cessário para aprovar as medidas.

“Grandes projetos de reforma
podem levar dois ou três anos pa-
ra ser completados”, diz Zhang
Yansheng, economista da Comis-
são Nacional de Reforma e De-
senvolvimento da China que não
está envolvido com as propostas
de de urbanização. “É um longo
p r o c e s s o.” (Colaboraram Richard
Silk, Yajun Zhang e Tom Orlik)

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL
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Cerca de 40 mil pequenas empresas
devem fechar neste semestre na
Grécia, segundo estudo divulgado
ontem, feito a partir de entrevistas
com 1.200 empresários. “O
sentimento mais comum expressado
pelos entrevistados é de que a crise
está piorando com mais velocidade”,
disse Dionysis Gravaris, pesquisador

da Confederação de Profissionais,
Artesãos e Comerciantes do país, que
encomendou o estudo. Embora muitos
economistas prevejam que o país
sairá no ano que vem da recessão que
enfrenta desde 2008, o desemprego
deverá continuar alto (hoje está em
27,6%). Na foto, shopping na região
central de Atenas com lojas fechadas.

Curtas

Confiança nos EUA
O índice de confiança do consu-

midor americano, calculado pela
consultoria Conference Board, su-
biu de 81,0 pontos em julho para
81,5 pontos em agosto, reflexo da
melhoria das expectativas no cur-
to prazo. “Os consumidores estão
modestamente mais otimistas
com os negócios, o emprego e as
perspectivas de ganho”, disse a di-
retora de indicadores econômicos
do Conference, Lynn Franco.

Imóveis nos EUA
Os preços de imóveis residen-

ciais nos EUA avançaram em ju-

nho, mas há indícios de desace-
leração próxima. Considerando
as 20 principais regiões metro-
politanas do país, os preços subi-
ram 12,1% em junho, perante
um ano antes e 2,2% contra maio.

Negócios na Alemanha
O clima de negócios para a in-

dústria e comércio na Alemanha
melhorou mais em agosto para
107,5, ante 106,2 de julho e 105,9
de junho. As empresas estão mais
satisfeitas com a atual situação de
negócios e otimistas, com cautela,
com o quadro futuro, sinal de que
a economia está melhorando.

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03 - NIRE 33.3.0028176-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, hora e local: Aos 09/08/13, às 16h,
na sede social da Cia., na Rua Dias Ferreira nº 190, 301 (Parte), Leblon, RJ. 2. Convocação e
presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Cia. 3. Mesa: Presidente: Renato Rique; Secretária: Érica Martins.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aquisição de 40% de shopping center em construção a ser
denominado “Shopping Parangaba”, na cidade de Fortaleza, CE. 5. Deliberações: Os conselheiros
decidiram, por unanimidade e sem reservas, aprovar a aquisição de 40% de shopping center em
construção a ser denominado “Shopping Parangaba”, na cidade de Fortaleza, CE pelo preço total
de R$ 122.427.202,34. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a
tratar encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata, em forma de sumário, assinada por todos os
presentes. RJ, 09/08/13. Ass: Renato Rique, Carlos Vieira, Carlos Langoni, Shoaib Khan e Sandeep
Mathrani. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 09/08/13. Renato
Rique - Presidente; Érica Martins - Secretária. JUCERJA, 2508179 em 14/08/2013. Valéria G. M.
Serra - Secretária Geral.

FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Companhia de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 22.266.175/0001-88 - NIRE 32.3.0002794-6
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2013

1.Data,HoraeLocal:Realizadaaos02diasdomêsdemaiode2013,às9:30horas,noescritórioadministrativodaCompanhia,
localizado na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher nº 620, Bairro Betel, CEP 13140-000.
2. Convocação e Presença: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue
comantecedência de 5 (cinco) dias úteis e comapresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que o Conselheiro Dalton Dias Heringer participou
através de teleconferência, conforme faculta o Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: A Reunião foi presidida
por Dalton Carlos Heringer e secretariada por Juliana Heringer Rezende. 4. Ordem do Dia: (i) tomar conhecimento das
demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2013. 5. Deliberações: Os Conselheiros da
Companhia tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de
2013, apresentadas pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Rodrigo Bortolini Rezende. Encerramento:Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-
se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Paulínia, 02 de maio de 2013. Sr. Dalton Carlos Heringer –
Presidente; JulianaHeringerRezende–Secretária; ConselheirosPresentes:DaltonDiasHeringer,DaltonCarlosHeringer,Almir
Gonçalves de Miranda, Roberto Rodrigues e Mailson Ferreira da Nóbrega. Confere com a original lavrada em livro próprio.
Juliana Heringer Rezende -Secretária. JUCEESNº 13/092162-9 em23/08/2013. Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral.

DATAFOLHA.
PESQUISASQUE
FAZEMOMAIS
IMPORTANTE
PELASUAMARCA:
ADIFERENÇA.
ODatafolha chega aos 30 anos como umdos
institutos de pesquisasmais respeitados do país.
Ninguém conhecemelhor o brasileiro. Emais,
ninguém conhecemelhor o consumidor brasileiro.
Por isso, as pesquisas demercado doDatafolha são
uma ferramenta indispensável para grandesmarcas
e agências de publicidade. Comética, credibilidade
e a experiência de quemvemhá tanto tempo
acompanhando os principaismomentos do país, o
Datafolha é hoje amais confiável fonte de
respostas para as suas perguntas.

LIGUE 3224 2100OUACESSEWWW.DATAFOLHA.COM.BR
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




