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Es p e c i a l

O Plano de Ação de São Petersburgo
Diagnóstico e soluções apresentadas pelo G-20

Principais desafios da economia mundial

Demanda fraca e persistência de forte 
desemprego em várias economias

Fragilidade em partes do setor bancário 
europeu, fragmentação do mercado 
financeiro europeu e risco de mais atrasos 
na implementação da união bancária

Crescimento mais lento em alguns 
mercados emergentes

Investimento privado menor 
do que esperado em vários países

Alguns países enfrentam dívida 
pública elevada e insustentável

O risco de outra crise do teto 
da dívida nos EUA

Reequilíbrio insuficiente e insustentável 
da demanda global

Volatilidade de fluxos de capital na 
medida em que o crescimento se 
fortalece e se normalizam as taxas de 
juros nas economias desenvolvidas

O que fazer

Menos austeridade: as economias 
desenvolvidas concordam em manter 
uma abordagem flexível na 
implementação de estratégias fiscais

A zona do euro vai procurar resolver a 
questão de qualidade do capital e ativos 
dos bancos

A China diz que continuará fazendo 
reformas para reforçar a demanda 
doméstica

Futuras mudanças na política monetária 
continuarão a ser cuidadosamente 
calibradas e claramente comunicadas

Países prometem agenda de reformas 
mais relevantes e concretas

Todos os membros do G-20 
se comprometem em respeitar 
o prazo para implementação 
de reformas do mercado 
financeiro já acertadas antes

Cúpula Texto final enterra o discurso de austeridade fiscal e diz que BCs devem evitar propagar problemas

G-20 terá plano de ação pró-crescimento
Assis Moreira
De São Petersburgo, Rússia

Os líderes do G-20 vão adotar
um Plano de Ação de São Peters-
burgo com flexibilidade fiscal e
compromissos de política mone-
tária e no câmbio, além de redefi-
nir uma agenda de reformas es-
truturais “mais concretas e ambi-
ciosas”, conforme versão prelimi-
nar do documento final do en-
contro, à qual o Va l o r teve acesso.

O anúncio virá na esteiras da
constatação, pelos líderes das 20
maiores economias mundiais,
de que a recuperação econômica
“continua muito fraca, e os ris-
cos continuam inclinando-se
para o lado negativo”.

A avaliação é que a demanda
privada melhorou nos Estados
Unidos, que surgem sinais de re-
cuperação na zona do euro, que
o crescimento nos emergentes
continua, ainda que em ritmo
mais lento, mas que, no entanto,
as perspectivas de crescimento
para 2013 são baixas, as dispari-
dades regionais de expansão
continuam grandes e o desem-
prego, sobretudo entre os jo-
vens, permanece “inaceitavel -
m e n t e” e l e v a d o.

Na área fiscal, os líderes das
maiores nações desenvolvidas e
emergentes praticamente enter-

ram a insistência em austeridade.
As economias desenvolvidas con-
cordam em manter agora uma
abordagem flexível em suas es-
tratégias fiscais, ao mesmo tem-
po em que procuram conservar
suas finanças públicas sustentá-
veis. O texto cita medidas de vá-
rios países focando o investimen-
to para apoiar o crescimento.

Serão anunciados compromis-
sos específicos de redução de dí-
vida em relação ao PIB para além
de 2016 (caso de Alemanha,
França, Canadá, Itália, Coreia do
Sul e Espanha). Alguns emergen-
tes (Brasil, Argentina, China, Ín-
dia, Indonésia, México, Rússia e
Turquia) também detalham suas
estratégias de sustentabilidade
fiscal, para melhorar a resiliência
das economias e das finanças pú-
blicas a choques.

Sobre política monetária, a
mensagem é “que continuará dire-
cionada na estabilidade dos pre-
ços e a apoiar a recuperação eco-
n ô m i c a”. O documento alinha in-
tenções das principais autoridades
monetárias do planeta de evitar a
propagação de problemas para
parceiros, como os emergentes.

O Federal Reserve (o BC dos
EUA) tem a intenção de conti-
nuar o programa de compra de
ativos e de empregar outros ins-
trumentos até que a situação no

mercado de trabalho nos EUA
melhore “substancialmente no
contexto de estabilidade de pre-
ços”. A sinalização é que os juros
continuarão muito baixos en-
quanto a taxa de desemprego
continuar acima de 6,5%, e a in-
flação nos próximos um a dois
anos continuar dentro do previs-
to, isto é, não acima de 2%.

O Banco da Inglaterra (o BC bri-
tânico) se compromete a manter o
atual nível “altamente estimulante
de política monetária” até que a
fraqueza econômica tenha sido
“substancialmente reduzida”, des-
de que isso não cause riscos de in-
flação e à estabilidade financeira.

O Banco do Japão (BC japonês)
vai dobrar a base monetária e o vo-
lume de títulos públicos em seu
poder em dois anos, e mais do que
dobrar a média de maturidade dos
títulos de dívida comprados.

Por sua vez, o Banco Central Eu-
ropeu (BCE) espera que as taxas de
juro de base na zona do euro per-
maneçam no nível atual, de 0,5%,
“ou mais baixas” por um bom pe-
ríodo de tempo. O BCE continuará
a fazer operações de refinancia-
mento enquanto for necessário, e
pelo menos até julho de 2014.

O Plano de Ação lista também
a decisão do Brasil de fazer in-
tervenções de US$ 54,5 bilhões
até o fim do ano, a fim de redu-

zir incertezas e aumentar a
transparência no mercado de
câmbio, além de oferecer hedge
e liquidez ao mercado local.

Na área cambial, o plano re-
pete o compromisso dos países
de se moverem mais rapidamen-
te para taxas determinadas pelo
mercado, evitarem desvaloriza-
ções competitivas e o compro-
misso de minimizar impactos
negativos em outros países de
políticas implementadas por ra-
zões domésticas.

O plano dá ênfase também a
reformas estruturais, com prati-
camente todos os países do gru-
po detalhando suas medidas. O
Brasil diz que apoiará com deso-
nerações e iniciativas inovadoras
de financeiro o Programa de In-
vestimentos em Logística de RS$
153 bilhões (US$ 71 bilhões)
num horizonte de cinco anos,
para tratar de atenuar gargalos,
aumentar a competitividade e
promover crescimento através
de parcerias público-privado.

A China acelerará o desenvol-
vimento no setor de serviços e
elevará a contribuição de valor
agregado ao PIB em 4 pontos
percentuais até 2015, além de
aumentar despesas em pesquisa
e desenvolvimento a 2,2% do PIB.

No plano de 12 páginas, os
países detalham também com-

promissos para melhorar produ-
tividade e competitividade. O go-
verno brasileiro anuncia o envio
de 110 mil estudantes e pesqui-
sadores para universidades no
exterior até 2015 e o investimen-

to de US$ 3,3 bilhões em bolsas
de estudos somente neste ano.
Diz que serão criados 208 novos
centros técnicos até o fim de
2014 e quatro novas universida-
des públicas até 2018.

Dilma e Cristina resistem
a se comprometer com
pacto antiprotecionismo
De São Petersburgo, Rússia

A presidente Dilma Rousseff e
sua colega argentina, Cristina Kir-
chner, compraram uma briga e
vão enfrentar os outros líderes do
G-20 sobre a extensão de um pacto
antiprotecionismo, na cúpula que
ocorrerá hoje e amanhã.

Por causa da oposição do Brasil
e da Argentina, os “sherpas” (nego -
ciadores dos líderes) fracassaram
em chegar a um acordo para pror-
rogar por dois anos, até o fim de
2016, o compromisso de evitar to-
das as formas de protecionismo.

Após longas discussões, Brasil
e Argentina acabaram fazendo
uma concessão ontem à tarde,
aceitando enfim o princípio da
extensão. No entanto, o racha
prosseguiu, desta vez entre países
que querem a extensão por um
ano, até o fim de 2015, e outros
que insistem na data de 2016.

Os “sherpas” viram que o jeito
era deixar para os líderes decidi-
rem diretamente entre eles. As-
sim, estarão de um lado Dilma e
Cristina defendendo, por exem-
plo, 2015, enquanto a maioria dos
líderes, incluindo Barack Obama,
Angela Merkel e David Cameron,
desejando extensão maior.

As alegações do Brasil são de
que o compromisso político para
não se adotar novas medidas
protecionistas, que afetam as im-
portações, começou em 2008, na
cúpula dos EUA, vinculado à con-
clusão da Rodada Doha. Só que a
negociação global não conse-
guiu superar o impasse. Os brasi-
leiros reclamam também que o
compromisso, para os desenvol-
vidos, é não elevar tarifa de im-
portação, enquanto deixam
aberta a possibilidade de conti-
nuarem dando subsídios bilio-
nários para seus produtores.

Outros parceiros, porém, se di-
zem surpresos de como o Brasil
trata de se isolar, primeiro quan-
do começou a tomar a iniciativa
de reduzir tarifas de importação e
segundo porque acabou de ver
seu candidato, Roberto Azevêdo,
tomar posse na Organização
Mundial do Comércio (OMC), a
entidade destinada a avançar na
liberalização das trocas.

A questão é como Rousseff e
Kirchner conseguirão sair sem
uma derrota na reunião, quando
americanos, canadenses, euro-
peus, japoneses e outros querem
marcar a cúpula de São Peters-
burgo também com uma forte
mensagem por liberalização.

Para esses países, o compro-
misso contra o protecionismo é
da “máxima importância” para
reforçar a confiança dos empre-

sários, elevar crescimento, criar
empregos e apoiar a OMC nos es-
forços de criar um sistema multi-
lateral não discriminatório.

“Reconhecemos os riscos de
desaceleração econômica e en-
fraquecimento comercial repre-
sentado por protecionismo e rea-
firmamos nosso compromisso
em reduzir e tirar qualquer nova
medida protecionista que pode
ter surgido”, diz um texto na me-
sa, que provavelmente o Brasil e a
Argentina acabarão por aceitar.

Já em relação à crise que atin-
giu os emergentes recentemente,
derrubando suas moedas e as
bolsas, os líderes dos Brics — Bra -
sil, Rússia, Índia, China e África do
Sul — em seu encontro hoje vão
ser relativamente comedidos.

De um lado, vão insistir na im-
portância de coordenação na reti-
rada dessas políticas de enorme li-
quidez. Mas assinalarão que os
emergentes têm condições de re-
sistir. Sobretudo, a ideia é de os lí-
deres não fazerem o problema
maior do que é, para não transmi-
tir aos mercados mais sinais de in-
segurança sobre suas economias.
Negociadores insistiram que não
há nenhum plano dos Brics para
eventual intervenção conjunta nos
mercados de câmbio.

Um relatório do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) distri-
buído ao G-20 sublinha a vulne-
rabilidade maior de emergentes
com a redução dos programas
de aquisições de ativos pelo Fe-
deral Reserve (o BC dos EUA),
basicamente repetindo o que já
tinham afirmado no mês passa-
do em Moscou em reunião dos
ministros das Finanças.

O governo brasileiro só solici-
tou um encontro bilateral para a
presidente Dilma Rousseff em
São Petersburgo e foi com o pre-
sidente da China, Xi Jinping, não
com o presidente americano, Ba-
rack Obama, segundo fontes da
delegação brasileira.

Assim, não está previsto até o
momento um encontro formal
entre Dilma e Obama. O que não
se descarta é alguma conversa in-
formal no meio das sessões da
cúpula do G-20, hoje e amanhã,
já que estarão nos mesmos locais
durante quase dois dias.

Pelo momento, o governo
brasileiro pediu explicações aos
americanos sobre a espionagem
também em torno da presidente
Dilma e espera alguma resposta
— que não veio ainda.

Enquanto solicitou encontro
só com o chinês, Dilma recebeu
em contrapartida pedidos para
receber os primeiros-ministros
do Japão e da Coreia do Sul. (AM)

Líderes se reúnem na Versalhes de Pedro, o Grande

A
P

A reunião de cúpula do G-20 em São
Petersburgo será realizada no palácio
Constantino, erguido no século XVIII
pelo imperador russo Pedro, o Grande,
com o objetivo de rivalizar com o
palácio de Versalhes. A construção

teve início em 1720, a partir de um
projeto do arquiteto italiano Niccolo
Michetti. Após a Revolução Russa de
1917, as obras de arte e objetos do
palácio, que pertenciam ao
grão-duque Constantino, acabaram

espalhados por várias dezenas de
museus. A Segunda Guerra deixou o
palácio em ruínas — somente a
estrutura ficou de pé após
bombardeios. Em 1990, a Unesco
classificou o palácio e o parque como

patrimônio da humanidade. Em 2001,
o governo russo deu ao local o status
de residência de Estado e iniciou uma
restauração. O palácio também
abriga um museu com pinturas russas
dos séculos XVIII a XX.

Países formam rede anticorrupção
De São Petersburgo, Rússia

As maiores economias desen-
volvidas e emergentes, que for-
mam o G-20, concordaram em
negar a entrada em seus territó-
rios a servidores públicos corrup-
tos e àqueles que os corrompe-
ram, conforme o Va l o r apurou.

O grupo estabeleceu uma “re -
de G-20” para implementar a res-
trição de movimentos de funcio-
nários corruptos “de acordo com
as leis e regulamentos nacionais”.

A declaração negociada é para
“intensificar a luta contra a cor-
r u p ç ã o”. Na prática, as maiores
economias querem evitar que
um funcionário corrupto procu-

re depois outros ares para gozar
do dinheiro ganho ilegalmente e
à custa dos cofres públicos.

Por isso, o G-20 anunciará que
vai “endossar princípios de alto
nível sobre assistência legal mú-
t u a”, para melhorar a colabora-
ção internacional na investiga-
ção e acusação de crimes de cor-
rupção, assim como recuperar o
dinheiro nesses casos.

“Como um grupo das maiores
economias desenvolvidas, o G-20
tem o potencial para criar dinâ-
mica irrefreável em direção a
uma cultura global de intolerân-
cia em relação à corrupção”, diz o
documento que os líderes vão
anunciar amanhã.

“A corrupção é corrosiva, des-
truindo a confiança do público,
distorcendo a alocação de recur-
sos e minando o Estado de Direi-
t o”, acrescenta o texto que a presi-
dente Dilma Rousseff vai apoiar.

Fontes do governo negam que o
Brasil tenha resistido à proposta
de negar entrada nos países e que
seria preciso primeiro definir exa-
tamente o que é corrupto. As fon-
tes dizem que, pelo contrário, o
Brasil participou ativamente com
ideias e na preparação da rede de
cooperação contra os corruptos.

O G-20 vai reiterar a “determi -
nação de combater suborno do-
méstico e estrangeiro”. Também
quer reforçar as iniciativas anti-

lavagem de dinheiro.
O grupo também renovará o

compromisso “para garantir a
independência do Poder Judiciá-
rio, compartilhar as melhores
práticas, garantir a eficácia das
autoridades anticorrupção livres
de qualquer influência indevi-
d a”, alem de prometer a integri-
dade dos funcionários públicos.

A boa notícia é o compromisso
político que os líderes vão adotar.
A má noticia é a dificuldade na
implementação e reforço desse
tipo de medidas. Dentro do G-20,
a Alemanha e o Japão até hoje não
ratificaram a Convenção das Na-
ções Unidas contra a Corrupção,
que assinaram em 2003. (AM)

Fim de sigilo bancário fica para 2016
De São Petersburgo, Rússia

Somente por volta de 2016 é
que poderá estar realmente im-
plementado o novo plano de
combate à evasão e à fraude fis-
cal, que obrigará os bancos a faci-
litar aos fiscos de outros países o
acesso a dados de seus clientes.

Os líderes do G-20 vão dar ama-
nhã o sinal político para a troca au-
tomática de informações tornar-se
padrão global, de forma obrigató-
ria. Mas serão necessários também
alguns trabalhos técnicos e mu-
danças em legislações nacionais,
para os bancos poderem começar

a abrir os dados aos governos.
Na prática, o G-20 cria um “Fat -

ca Global”, em referência ao Fo-
reign Account Tax Compliance
Act (Fatca) americano, pelo qual
Washington vai exigir de bancos
do mundo inteiro, a partir de ja-
neiro de 2014, que forneçam da-
dos de clientes americanos.
Atualmente, um país precisa
apresentar a outro uma série de
informações detalhadas, como
nome do cliente e o estabeleci-
mento bancário, para obter aju-
da num caso particular de al-
guém acusado de evasão fiscal.

Serão objetos de troca auto-

mática de informação dados fi-
nanceiros como juros, dividen-
dos, saldo da conta e rendimen-
tos de alguns produtos de segu-
ros, venda de ativos financeiros
e outras rendas geradas por ati-
vos ou por pagamentos efetua-
dos pela conta bancária.

Se um brasileiro tem conta na
Suíça, o governo suíço receberá a
informação do banco e a transmi-
tirá ao governo brasileiro automa-
ticamente, uma vez por ano. O Bra-
sil precisa ainda ratificar conven-
ção sobre assistência mútua em
matéria fiscal para poder fazer a
troca de informação automática.

O plano de ação para forçar as
multinacionais a pagar o impos-
to devido também não entrará
em vigor antes de 2015, se tudo
funcionar como previsto nas ne-
gociações que vão prosseguir so-
bre os detalhes das medidas. O
Brasil diz que participará ativa-
mente dessa iniciativa.

No caso do Facta americano,
um banco pode se recusar a se
submeter às exigências. Mas to-
das as suas atividades nos EUA
serão submetidas a um imposto
na fonte de 30% ou a instituição
poderá até mesmo perder a li-
cença bancária. (AM)
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