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● Destaque fora da agenda
A discussão sobre uma even-
tual intervenção na Síria deve
dominar a reunião de cúpula do
G-20 amanhã e sexta-feira, em
São Petersburgo.

● Economia
Além da Síria, destaque para o
fim dos estímulos à economia
pelo Fed (BC americano) e as
consequências, especialmente,
nos países emergentes.

● Demandas
Vladimir Putin, bem como Dilma
Rousseff e os outros represen-
tantes do Brics, deve pedir mais
uma vez uma reforma no siste-
ma de cotas do FMI.

● Questões humanitárias
Não devem passar batido, as re-
correntes e importantes discus-
sões sobre pobreza e fome que
ainda afligem, em pleno século
21, muitas regiões do planeta.

BERLIM

A chanceler da Alemanha, An-
gela Merkel, fez fortes críticas
ontem ao que chamou de “ten-
dências obstrutivas” na regula-
ção de bancos paralelos, pedin-
do às nações do G-20 que avan-
cem na legislação para o setor
durante a reunião de cúpula de
dois dias prevista para come-
çar amanhã, em São Petersbur-
go.

Falando na Câmara Baixa do
Parlamento alemão, Merkel
disse que vai combater esfor-
ços para adiar a regulação do
setor, que inclui fundos de hed-
ge e veículos estruturados de
investimento, e que teria con-
tribuído para a instabilidade
do sistema financeiro global.

“Infelizmente, tivemos pou-
co progresso na regulação de
bancos paralelos”, disse Mer-
kel aos parlamentares. “O
G-20 vai ser ridicularizado se
não fizermos avanços.” Merkel
falou quase três semanas antes
das eleições nacionais da Ale-
manha, no próximo dia 22.

A comunidade internacional

tem pressionado para que a re-
gulação do setor paralelo seja
aprimorada após a falência do
Lehman Brothers, em 2008, le-
var à insolvência de muitos ban-
cos e ameaçar a estabilidade
dos sistemas financeiro e ban-
cário mundiais.

Atualmente, os bancos estão
sujeitos a uma supervisão mais
rígida e a maiores exigências de
capital. O setor bancário parale-
lo, no entanto, é pouco regula-
do apesar do enorme impacto
que tem sobre o sistema finan-
ceiros ao movimentar trilhões
de euros em investimentos.

Resgate grego. Ainda ontem,
Merkel reiterou que Grécia
não receberá nenhum centavo
de apoio internacional, en-
quanto não correr atrás de es-
forços de reforma. “Buscamos
uma política de estabilização
do euro, que se baseia no pres-
suposto de que a moeda é boa
para o nosso país, para nossos
trabalhos e para a nossa prospe-
ridade. É por isso que apoia-
mos o resgate do euro”, disse
Merkel.

“Baseamos nossas ações so-
bre o princípio de quid pro quo”,
disse Merkel. “Nenhum centa-
vo para o povo grego enquanto
a Grécia não estiver disposta a
entregar e implementar refor-
mas. Caso contrário, isso não
faz sentido porque a solidarie-
dade viria em troco de nada.”

A Grécia é um tema quente
entre os eleitores alemães de-
pois de o ministro de Finanças,
Wolfgang Schaeuble, admitir
que a Grécia precisará de um
terceiro pacote de resgate para
fechar uma lacuna de financia-
mento e que um montante de€
11 bilhões. Merkel tem sido
mais cautelosa, ressaltando re-
petidamente que é prematuro
dizer que a Grécia teria um ter-
ceiro programa de resgate.

A Alemanha se opôs à segun-
da reestruturação da dívida gre-

ga. Atenas já recebeu um des-
conto da dívida de mais de €
100 bilhões, que foi a maior
reestruturação da dívida sobe-
rana.

Até o momento, Atenas rece-
beu um montante combinado
de € 246 bilhões em emprésti-
mos internacionais de ajuda da
troica constituída pelo Fundo
Monetário Internacional, a
União Europeia e o Banco Cen-
tral Europeu. O programa de
empréstimo da zona do euro
deve terminar em meados de

2014, enquanto os emprésti-
mos planejados do FMI vão até
2016.

Agenda do G-20. O encontro
entre os grandes líderes mun-
diais acontecerá amanhã e sex-
ta-feira na região de Strelna, no
sul de São Petersburgo, às mar-
gens do Golfo da Finlândia.

O debate sobre a saída da cri-
se financeira continua no cen-
tro das discussões dos líderes

mundiais. O encontro de São
Petersburgo debaterá como a
economia global pode sair da
crise de uma forma sustentável
e balanceada. Entre os maiores
desafios está reduzir o desem-
prego e a persistência dos dese-
quilíbrios globais.

A presidente Dilma Rousseff
chegou no início da noite de on-
tem à cidade russa para partici-
par da reunião de cúpula do
G-20. Dilma também participa-
rá de reunião do Brics. / DOW

JONES NEWSWIRES

LONDRES

A contida recuperação no cres-
cimento econômico global po-
de ser ainda mais enfraquecida
se a saída de capital de econo-
mias em desenvolvimento se in-
tensificar, disse a Organização
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE),
dirigida por Angel Gurria.

Em um relatório sobre as
perspectivas de curto prazo, a
OCDE aponta que, embora haja
sinais de que as economias de-
senvolvidas estão se recuperan-
do, uma desaceleração nos paí-
ses em desenvolvimento signifi-
ca que o crescimento global de-
verá se manter “lento”.

Nos últimos anos, a maioria

das ameaças destacadas pela
OCDE veio de economias de-
senvolvidas. Por exemplo, a zo-
na euro tem enfrentado dificul-
dades para superar suas crises
fiscal e bancária, e os líderes dos
Estados Unidos mantiveram-
se em desacordo sobre como li-
dar com os próprios problemas.

Mas, com a amenização dos
problemas enfrentados pelas
economias desenvolvidas, os
grandes fluxos de capitais para
as economias em desenvolvi-
mento, após a crise de 2008, co-
meçaram a ser revertidos, colo-
cando novos desafios.

“Há um risco de que a volatili-

dade do mercado financeiro e
que as fortes saídas de capitais
nos últimos meses em algumas
economias emergentes podem
se intensificar, exercendo um
peso adicional sobre o cresci-
mento”, disse a OCDE. “Altos
níveis de dívida acumulados
nos últimos anos aumentam a
vulnerabilidade a choques fi-
nanceiros.”

A OCDE mostra que saídas
de capital levaram muitas eco-
nomias em desenvolvimento a
enfrentar dilemas políticos “di-
fíceis”, como a decisão dos BCs
em cortar as taxas de juro para
combater a desaceleração do
crescimento num momento
em que suas moedas já estão se
enfraquecendo. “Os países que
tiveram apreciação da moeda e
grandes déficits em conta cor-
rente nos últimos anos não de-
vem em geral resistir à pressão
descendente sobre suas moe-
das no novo ambiente.”

Desenvolvidos. Sobre o cresci-

mento dos EUA, a OCDE prevê
que deve acelerar para uma taxa
anualizada de 2,7% até o último
trimestre deste ano, de 2,5% no
segundo trimestre. A economia
japonesa vai registrar um cresci-
mento de 2,4%, enquanto a
França e a Alemanha – as maio-
res economias da zona do euro
– devem ter expansão de 2,4% e

1,6% até o final do ano, respecti-
vamente. “É necessário susten-
tar a demanda, até mesmo por
meio de políticas monetárias
não convencionais, e assegurar
que a recuperação não seja pre-
judicada”, disse a OCDE.

Sobre a possível retirada das
políticas monetárias de flexibili-
zação, pelos bancos centrais

dos países avançados, a OCDE
considerou ainda cedo, apesar
da contínua recuperação no
crescimento.

Segundo a organização, o Fe-
deral Reserve deve reduzir gra-
dualmente o nível de compras
de títulos, enquanto continua a
manter as taxas de juros baixas
por algum tempo. O Banco do
Japão (BoJ) deve continuar no
seu programa de flexibilização
da política monetária até que a
nova meta de inflação de 2% se-
ja alcançada de forma sustentá-
vel, sugere a OCDE.

A OCDE destacou que a zona
do euro continua vulnerável a
tensões dos setores financei-
ros, bancários e de dívida sobe-
rana, com muitos bancos no blo-
co com capitalização insuficien-
te e sobrecarregados com em-
préstimos inadimplentes. “O
BCE deve estar pronto para fa-
zer mais para garantir que a re-
cuperação atual avance”, disse
o economista-chefe da OCDE,
Pier Carlo Padoan. “O escopo
para uma maior flexibilização
monetária permanece caso a re-
cuperação deixe de tomar for-
ça.” / DOW JONES NEWSWIRES

Merkel vai pedir ao
G-20 empenho na
regulação dos bancos

Emergentes afetarão crescimento global, diz OCDE

Brasil cai em ranking de competitividade
País passou da 48ª para a 56ª posição em lista do Fórum Econômico Mundial, por fatores como o pessimismo dos empresários
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Preparativos. Anfitrião da reunião de cúpula do G-20, o governo russo reforça a segurança; encontro começa amanhã

Chanceler alemã criticou
‘tendências obstrutivas’
e destacou pouco
progresso desde que
o debate foi iniciado

Menos estímulos. Mercados monitoram passos do Fed

Gustavo Porto

A falta de infraestrutura bási-
ca, o pessimismo do empresa-
riado e a deterioração ma-
croeconômica estão entre os
fatores que levaram o Brasil a
cair, de 2012 para 2013, da 48.ª
para a 56.ª posição entre os
148 países analisados no Rela-
tório Global de Competitivi-
dade, editado pelo Fórum
Econômico Mundial (WEF,
na sigla em inglês).

Na lista, feita em parceria no
Brasil com a Fundação Dom Ca-
bral (FDC) e o Movimento Bra-
sil Competitivo (MBC), o Bra-
sil voltou à posição de 2009.

O coordenador do Núcleo de
Inovação e Empreendedoris-

mo da Fundação Dom Cabral e
responsável pela análise dos da-
dos brasileiros do ranking, Car-
los Arruda, destaca dois pontos
para a queda do Brasil. “O pri-
meiro é absoluto, como, por
exemplo, o pessimismo de-
monstrado pelos empresários.
O segundo é relativo, como a
melhora no quadro inflacioná-
rio entre 2012 e 2013, mas que
foi menor que a de outros paí-
ses”, disse. “Ou seja, mesmo on-
de avançou marginalmente, o
Brasil perdeu porque outros
melhoraram.”

Criado na década de 80, o re-
latório combina dados estatísti-
cos com os resultados de uma
pesquisa de opinião feita com
executivos. No Brasil, foram 2

mil entrevistados. O estudo
avalia as condições oferecidas
por um país para que as empre-
sas que nele operam tenham su-
cesso no contexto nacional e in-
ternacional, promovam o cres-
cimento sustentável e a melho-
ra nas condições de vida da po-
pulação.

É o segundo resultado negati-
vo em rankings de competitivi-
dade para o Brasil neste ano.
Em outro levantamento, divul-
gado em maio pelo Internatio-
nal Institute for Management
Development (IMD), também
em parceria com a Fundação
Dom Cabral, o País ficou em
51.º lugar entre 60 países.

A Suíça liderou a lista das eco-
nomias mais competitivas pelo

quinto ano consecutivo no ran-
king do WEF, seguida por Cin-
gapura e Finlândia. Alemanha e
Estados Unidos completam os
cinco primeiros postos.

Dos cinco países do Brics, a
China (29.º lugar) segue líder,
seguida pela África do Sul
(53.º), Brasil (56.º), Índia
(60.º) e Rússia (64.º). No Brics,
somente a Rússia melhorou a
posição no ranking, subindo
três colocações. O Brasil teve a
queda mais brusca, África do
Sul e Índia caíram uma posição
e a China manteve a mesma co-
locação.

Recuo. Na América Latina, o
Brasil ficou atrás do Chile –
que, na 34.ª posição, lidera o

ranking regional –, do Panamá
(40.º lugar), da Costa Rica
(54.º) e do México (55.º). A Ar-
gentina foi o país do Hemisfé-

rio Sul que teve a maior queda,
de dez posições, para a 104.ª co-
locação. A Venezuela caiu para
a posição 134. Segundo o relató-
rio, os dois países apresentam
um quadro crítico em seus fato-
res institucionais e macroeco-
nômicos.

Setorialmente, o Brasil apre-
sentou resultados decepcio-
nantes em 11 dos 12 pilares para
o desenvolvimento avaliados,
principalmente no item “Efi-
ciência do Mercado de Bens”,
onde recuou 19 posições entre
as pesquisas, para a 123.ª coloca-
ção. Esse item avalia, por exem-
plo, questões regulatórias, co-
mo o impacto alfandegário na
exportação de bens e tarifas no
comércio internacional.

● Perspectiva

Organização alerta
para o risco de que
a forte saída de
capital de emergentes
possa se intensificar

2,7%
é a previsão da OCDE para a taxa
de crescimento da economia
americana no ano, o que
representa um avanço sobre o
valor atual anualizado, de 2,5%

OS MAIS COMPETITIVOS

1º Suíça

2º Cingapura

3º Finlândia

4º Alemanha

5º Estados Unidos

POSIÇÃO DO BRICS

29º China

53º África do Sul

56º Brasil

60º Índia

64º Rússia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 set. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




