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Maria Regina Silva

O Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC), medido pela Funda-
ção Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe) em São Paulo,
fechou o mês de agosto com al-
ta de 0,22%, após uma deflação
de 0,13% em julho. E, para este
mês, a projeção é de uma infla-
ção ainda maior, de 0,42%.

Segundo o coordenador do
IPC, Rafael Costa Lima, a alta
do índice neste mês deve ser in-
fluenciada principalmente pela
pressão dos alimentos. Pelas es-
timativas de Costa Lima, o gru-
po Alimentação, que teve defla-
ção de 0,02% em agosto, deve
retornar ao campo positivo nas
próximas leituras e fechar se-
tembro em 1,16%. O motivo des-

sa elevação, disse, devem ser as
carnes, que poderão avançar no
período por causa da sazonali-
dade desfavorável. “É que quan-
to mais os bois ficam confina-
dos, mais o preço tende a enca-
recer”, disse.

A queda apresentada no item
Alimentação em agosto des-
toou bastante da projeção de al-
ta de 0,30% do economista.

“Foi um movimento inespera-
do. O curioso é que a maioria
das quedas está concentrada
em alimentos. Alguns produtos
que estavam subindo não avan-
çaram tanto, enquanto algumas
baixas surgiram”, disse. A taxa
de 0,22% no IPC de agosto tam-
bém ficou abaixo do esperado
pela Fipe, que projetava 0,28%.

Da lista das maiores contri-

buições negativas, que inclui 15
produtos, 11 são itens alimentí-
cios, como feijão, cebola, açú-
car, óleo de soja, linguiça, bata-
ta, tomate, alcatra, alface, cho-
colate e contrafilé. O feijão, que
teve queda de 10% em agosto,
aparece na liderança dessa lista,
com a maior variação pondera-
da, de -0,04 ponto porcentual.

Segundo Costa Lima, o grupo
Saúde, que subiu 0,83% em agos-
to, deve diminuir a intensidade
da alta e fechar setembro em
0,49%, com a redução dos repas-

ses do reajuste dos planos de as-
sistência médica.

Para o fim do ano, a projeção
para o IPC ainda está mantida
em 4,80%, mas Costa Lima não
descarta alterar essa previsão
para baixo. “A taxa acumulada
em 12 meses até agosto (4,88%)
está bem perto da nossa proje-
ção. Em setembro do ano passa-
do, tivemos uma inflação alta
(de 0,55%) por causa do choque
das commodities, o que não de-
ve acontecer neste ano”, justifi-
cou o economista.
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O crescimento da economia
neste ano deve ser o melhor do
governo Dilma Rousseff. A ava-
liação é de uma graduada fonte
da equipe econômica, que afir-
mou ao Estado que os dados à
disposição do governo mos-
tram “chance real” de alta no
Produto Interno Bruto (PIB)

do terceiro trimestre, na contra-
mão do que prevê a maior parte
dos analistas do setor privado.
“Não está dado que o resultado
do PIB entre julho e setembro
vai ser negativo”, disse a fonte.

O governo avalia que o merca-
do está subestimando o cresci-
mento do PIB do País, num mo-
vimento contrário ao que acon-
teceu no ano passado, quando
os economistas fizeram proje-
ções ao longo dos trimestres
sempre acima do efetivamente
registrado. Segundo a fonte do
governo, nesse quadro, os ana-
listas têm divulgado previsões
mais pessimistas que as elabora-
das por eles mesmos.

“Estamos mais próximos de

repetir em 2013 o avanço de
2,7% do que algo próximo ao
que o mercado imagina”, disse a
fonte em referência ao PIB regis-
trado no primeiro ano da gestão
da presidente Dilma Rousseff.

Depois de crescer 2,7% em
2011, a economia cresceu ape-
nas 0,9% no ano passado. A fon-
te ressalta que a alta do PIB em
2013 seria de 2,5%, mesmo se no
terceiro e quarto trimestres o re-
sultado fosse zero. Segundo a
fonte, o Brasil tem potencial de
crescimento “muito superior” a
2%, que é o patamar indicado
por muitos economistas como
sendo o limite de avanço da eco-
nomia sem causar inflação.

Na avaliação da equipe econô-

mica, as frentes de crescimento
do PIB estão sustentadas no au-
mento do consumo, na política
de crédito dos bancos privados,
no aumento das vendas de ele-
trodomésticos e na recupera-
ção da indústria extrativa mine-
ral, que ainda não deu sua con-
tribuição para o PIB. No caso
dos bancos privados, o entendi-
mento do governo é de que,
com a melhora do PIB, da ina-
dimplência e dos indicadores
de confiança do empresário e
consumidor, as instituições fi-
nanceiras já começaram a rever
seus modelos de empréstimo.
Além disso, investimento e agri-
cultura devem continuar impul-
sionando a economia.

Do quarto trimestre para fren-
te, a expectativa é de que o setor
de serviços dê uma contribui-
ção maior e que, principalmen-
te, o País seja contagiado pelo
desempenho favorável das con-
cessões. Entre 18 de setembro –

quando as primeiras rodovias
serão leiloadas ao setor privado
– e novembro, o governo vai
conceder à iniciativa privada o
bloco de petróleo do campo de
Libra, os Aeroportos de Galeão

(RJ) e Confins (MG) e estradas.
“O início de 2014 será mais inte-
ressante do que foi o começo
dos dois últimos anos”, aposta
o economista do governo.

Embalo. A área econômica ava-
lia ainda que o primeiro trimes-
tre do ano que vem será embala-
do pela consolidação do proces-
so de retomada da confiança da
economia. Além de contar com
o sucesso das concessões e de
um bom resultado do PIB ao fi-
nal de 2013, o governo avalia
que o impacto da alta do dólar
na economia será diluído ao lon-
go do tempo, sem prejuízo para
o processo de controle da infla-
ção. Hipóteses de inflação ron-
dando patamares elevados não
são consideradas críveis pela
equipe econômica.

“A economia está funcionan-
do muito bem, reduzindo esto-
que e com desemprego cain-
do”, afirmou.

Após deflação em julho, IPC sobe em agosto

Governo prevê para este ano
maior PIB do governo Dilma

● O Senado da Argentina apro-
vou por maioria esmagadora pro-
jeto de lei para a reabertura de
uma oferta de troca da dívida aos
credores. O projeto foi enviado à
Câmara baixa, onde deve ser vo-
tado em breve.

O swap de dívida tem como
objetivo mostrar a disposição do
país para fazer valer as suas dívi-
das e convencer a Suprema Cor-
te dos Estados Unidos a derrubar

uma decisão que obriga o país a
pagar aos holdouts – investido-
res que não aceitaram a reestru-
turação anterior – o valor recla-
mado de US$ 1,3 bilhão.

A sentença do juiz Thomas
Griesa, emitida em fevereiro de
2012, foi confirmada em novem-
bro do mesmo ano pela Corte de
Apelações, em favor dos fundos
NML Capital, controlado por El-
liot Management Corp, Aurelius
Capital Management e outros 12
fundos, classificados pelo gover-
no argentino como “abutres”.

“Nós não podemos deixar que
os fundos puxem para baixo o
esforço de todos estes anos e o

ágio que a Argentina tinha em
pagamentos aos detentores de
bônus”, afirmou o senador Daniel
Filmus, forte aliado da presiden-
te Cristina Kirchner.

Na semana passada, a presi-
dente argentina anunciou o plano
para reabrir a reestruturação da
dívida, a primeira parte de um
projeto para tentar atrair os cre-
dores e transferir os títulos do
exterior para a jurisdição local e
fora do alcance de tribunais ame-
ricanos.

A dívida soberana argentina
soma hoje aproximadamente
US$ 100 bilhões. / DOW JONES
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Argentina
também
fará oferta
para a UE
Proposta brasileira de acordo comercial é
vista como ‘primeiro passo’ para negociações

IGOR RUSSAK/EFE

Agenda própria. Cristina fala com a imprensa no desembarque em São Petersburgo

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A Argentina pretende elabo-
rar uma proposta de negocia-
ção de um acordo de livre-co-
mércio com a União Euro-
peia (UE), a partir da próxi-
ma semana, quando dará iní-
cio a uma série de consultas
às câmaras empresariais, se-
gundo informaram fontes do
governo argentino que pedi-
ram anonimato.

Também está prevista uma
reunião entre negociadores ar-
gentinos e brasileiros para con-
versar sobre a proposta do Bra-
sil que oferece redução, em 10
anos, de tarifas de importação
para 75% do comércio com a
UE, conforme reportagem pu-
blicada pelo Estado ontem.

“Vamos discutir com os nos-
sos setores para desenhar nos-
sa proposta que será negociada
com os sócios do Mercosul. Ob-
viamente, pelo próprio peso, o

que Brasil e Argentina acerta-
rem, vai influenciar na posição
dos sócios menores”, afirmou
uma das fontes oficiais.

Em princípio, a proposta de
75% não é polêmica e seria um
“primeiro passo” para, pelo me-
nos, iniciar as negociações, se-
gundo afirmou um funcionário.
Isso seria discutido nas conver-
sas previstas. Porém, uma nego-

ciação mais ambiciosa e com rit-
mo maior, esbarra em proble-
mas internos da Argentina.

“Pelo menos três situações
impedem a Argentina de avan-
çar nas negociações”, reconhe-
ceu uma das fontes ouvidas pe-
lo Broadcast, serviço em tempo
real da Agência Estado.

A primeira delas diz respeito
ao mercado de câmbio, no qual
o país é obrigado a fechar as im-
portações cada vez mais por
causa da escassez de divisas.
“Sofremos um ataque especula-
tivo da moeda, que reduz o volu-
me de divisas para sustentar
uma liberalização do comér-
cio.”

Outra fonte comentou que o
atual câmbio oficial de 5,60 pe-
sos, enquanto o real desvalori-
zado acima de R$ 2 por dólar,
coloca a Argentina em condição
desfavorável para negociar com
os europeus.

Esforços. A segunda situação
está relacionada à ideologia de
substituição de importações.
“Não vejo a Argentina abrindo
seus portos para receber manu-
faturas europeias depois dos es-
forços que temos feito nos últi-
mos anos tentando recuperar
nossa indústria”, afirmou. A
fonte destacou que a ideologia
argentina defende o comércio
administrado, o que é contrário
de uma liberalização. Por últi-
mo, o governo enfrenta um ce-
nário político complexo que
não dá margem para lidar com
negociações internacionais,
que não se encontram na lista
de prioridades nacionais.

A Argentina tem eleições par-
lamentares em outubro e o go-
verno tenta reverter uma derro-
ta nas primárias, realizadas em
agosto, nas quais ganhou em 8
dos 24 distritos.

“Este é o pior momento para
dizer o que a presidente vai fa-

zer porque há uma situação de
reorganização de instrumentos
de política para melhorar as
margens do governo nas elei-
ções”, observou a fonte, expli-
cando que a decisão sobre o que

negociar com a UE será exclusi-
vamente de Cristina Kirchner.

Outra fonte consultada afir-
mou que não há mudança na po-
sição argentina desde a última
reunião entre os dois blocos,

em janeiro, no Chile. “A posição
da Argentina é de menor abertu-
ra que o Brasil, embora o Brasil
tenha se mostrado mais pruden-
te e cauteloso porque também
enfrenta problemas internos.”

● Otimismo
“Quem não fica feliz com
crescimento.”
Dilma Rousseff
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Segundo uma fonte
graduada da equipe
econômica, mercado
está subestimando o
crescimento do Brasil

Senado aprova
reabertura de
troca da dívida

● Primeiro passo

10
anos é o tempo oferecido pelo
Brasil para a redução de tarifas
em sua proposta de acordo com
a União Europeia

75%
do comércio estariam na mesa
de negociação, nível que fontes
do governo argentino dizem re-
presentar o “primeiro passo”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2013, Economia & Negócios, p. B5.




