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Internacional

Pesquisa expõe péssimo ambiente de negócios argentino
César Felício
De Buenos Aires

A Argentina foi considerada a
nação mais protecionista do
mundo no ranking do relatório
global de competitividade ela-
borado pelo Fórum Econômico
Mundial, divulgado anteontem.
O ranking faz uma análise de di-
versos indicadores e de pesquisas
de opinião com especialistas.

O levantamento indica como a
imagem da presidente Cristina
Kirchner está deteriorada no
meio empresarial. A Argentina fi-
gura pior em todos os índices que
tomam como base pesquisas com

entrevistados. Na avaliação de in-
dicadores como o percentual de
crianças matriculados na rede es-
colar, por exemplo, o país está en-
tre os melhores do continente.

O ranking analisou dados de
148 países, e a Argentina teve o
maior percentual de executivos
que apontaram a existência de
barreiras não tarifárias a importa-
ções como limitador de negócios.

O relatório mostra que, em re-
lação às barreiras formais ao co-
mércio, a Argentina aparece
num lugar mais discreto na clas-
sificação dos países. É o 30o em
taxa média de tarifas alfandegá-
rias. O Brasil é o 21o; e o Irã tem as

tarifas mais altas do mundo.
As barreiras ao comércio na Ar-

gentina se intensificaram em
2011, após a reeleição da presi-
dente Cristina Kirchner. Seu prin-
cipal instrumento é a Declaração
Jurada de Antecipação de Impor-
tações (DJAI), um documento a
ser apresentado pelo importador
que, na prática, significou esten-
der a todo o comércio exterior o
sistema de licenças não automáti-
cas. A Argentina enfrenta proces-
sos movidos por 32 países na Or-
ganização Mundial de Comércio
(OMC) em função dessa prática.

Também em 2011 o governo
argentino iniciou uma política

de restrições cambiais que dimi-
nuíram a atratividade do país pa-
ra investimentos externos. De
acordo com a pesquisa do Fórum
Econômico Mundial, a Argentina
é o segundo país do mundo em
que mais executivos considera-
ram que as regras e regulações
existentes desencorajam investi-
mentos estrangeiros. Essa lista é
encabeçada pela Venezuela.

A Argentina também aparece
em segundo na pergunta sobre
qual o país com os procedimentos
aduaneiros menos eficientes, em
uma classificação novamente lide-
rada pela Venezuela. O país tam-
bém fica como o segundo do mun-

do em que mais executivos afirma-
ram que a política tributária deses-
timula investimentos externos.
Dessa vez, ficou atrás do Chade,
país da África subsaariana.

A avaliação dos executivos
pesquisados em relação ao am-
biente institucional também po-
siciona mal a Argentina no ran-
king. O país é o antepenúltimo
“em confiança na classe política”,
atrás somente do Líbano.

O país fica também em 147o

lugar entre as 148 nações pesqui-
sadas em avaliação da eficiência
do gasto público e aparece ainda
como o penúltimo do mundo em
confiança no sistema legal como

anteparo a ações abusivas do go-
verno. Mais uma vez, a Venezuela
lidera essa lista.

No início do ano, Cristina lan-
çou uma proposta de reforma do
judiciário, da qual um dos princi-
pais pontos era a limitação de limi-
nares contra o governo. Em termos
globais, a Argentina ficou em 104o

no ranking de competitividade,
atrás de outras 16 nações latino-
americanas e à frente, no conti-
nente e no Caribe, apenas de Repu-
blica Dominicana, Suriname, Hon-
duras, Paraguai, Venezuela e Haiti.

Na Argentina, a pesquisa foi fei-
ta pela Universidade Austral. No
Brasil, pela Fundação Dom Cabral.

Riscos globais Fundo volta atrás de suas previsões de abril e cita o Brasil

FMI faz meia-volta e rebaixa
perspectiva dos emergentes
Chris Giles
Financial Times, de Londres

As turbulências nos mercados
emergentes neste terceiro trimes-
tre forçaram o Fundo Monetário
Internacional (FMI) a dar uma hu-
milhante guinada de 180º em suas
avaliações da economia mundial.

Em nota confidencial à qual o
“Financial Times” teve acesso, o
FMI abandona sua visão das eco-
nomias emergentes como o motor
dinâmico da economia mundial,
observando em vez disso que “o
ímpeto deverá vir principalmente
das economias avançadas, onde
deverá haver aceleração do PIB.”

A nota, produzida para os líde-
res mundiais que estão partici-
pando da cúpula do G-20 em São
Petersburgo, conclama-os a agir
para amenizar os riscos decorren-
tes da fraqueza dos países mais
pobres. Mas sua força deverá ser
diminuída pela incapacidade do
FMI de fornecer uma avaliação
acurada da economia mundial
em sua reunião de abril passado.

O FMI alertou na ocasião, que o
fim da política monetária ex-
traordinariamente frouxa adota-
da pelos países desenvolvidos

poderia provocar turbulências
nos mercados financeiros e gran-
des desvalorizações das moedas
de economias emergentes.

Mas concentrou-se na descrição
de uma “recuperação de três velo-
cidades”, com as economias emer-
gentes em crescimento acelerado,
a economia dos EUA em recupera-
ção, as economias europeias ainda
estagnadas, e emitiu seus pontos
de vista com base nessas previsões.

Agora, na nota ao G-20, o Fun-
do admite que “indicadores re-
centes apontam para uma ativi-
dade mais vigorosa em várias
economias avançadas, enquanto
as principais economias emer-
gentes estão em desaceleração”.

Em abril, o FMI alertou os EUA
para que reduzissem seus esfor-
ços para a diminuição de seu dé-
ficit fiscal, afirmando que “deve -
ria haver agora uma consolida-
ção fiscal menor e melhor”. Ago-
ra, a nota para o G-20 reconhece
que, ao contrário das previsões
feitas em abril, “a demanda pri-
vada continua relativamente ro-
busta diante do aperto fiscal”.

Em abril, Olivier Blanchard,
economista-chefe do FMI, desta-
cou o Reino Unido como um país

que deveria relaxar suas medidas
de austeridade, mas o fundo re-
comenda agora que os países si-
gam a política britânica de “al -
cançar metas fiscais estruturais e
permitir a livre atuação de esta-
bilizadores automáticos”.

Quando contatado, o FMI se
recusou a comentar as mudanças
de seus prognósticos.

Em tom parecido com o da ava-
liação econômica da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), divul-
gada ontem, o FMI prevê agora que
o crescimento mundial seguirá
fraco, com os efeitos da recupera-
ção nos EUA, Europa e Japão sendo
neutralizados pela significativa
deterioração das perspectivas de
muitas economias emergentes.

Funcionários do fundo corrigi-
ram para baixo projeções de cres-
cimento de curto prazo para as
economias emergentes, situando-
as 2,5 pontos percentuais abaixo
dos níveis de 2010, “com Brasil,
China e Índia, principalmente, res-
pondendo por essa desaceleração
do crescimento”, disse a nota.

Ao ver o capital se retirando das
economias emergentes em decor-
rência da queda das perspectivas

de crescimento e sendo atraído pa-
ra as economias avançadas pela al-
ta das taxas de juros, o fundo ob-
servou que os riscos de fuga de ca-
pital “ganharam relevância”.

Embora o FMI não aprecie a ma-
nipulação das taxas de câmbio,
agradará muitas economias ao ob-
servar que, às vezes, essa medida
pode ser necessária, para atenuar a
volatilidade, por exemplo.

O fundo também recomendou
que os mercados emergentes do-
tados de situação financeira sau-
dável e credibilidade em política
econômica afrouxem sua políti-
ca monetária em resposta à fragi-
lização das perspectivas, mas, em
países em que a inflação ainda
representa uma ameaça, adver-
tiu que “o raio de ação para
afrouxar a posição monetária
pode ser muito limitado, ou ela
pode ter de sofrer aperto”.

O fundo também defendeu
“supervisão mais forte, pelos ór-
gãos reguladores, e políticas ma-
croprudenciais” nas economias
emergentes, “como um sólido
complemento das políti-
cas prudenciais”.

Mais sobre o G-20 à página A16

Déficit comercial americano volta a subir
Agências internacionais

O déficit da balança comercial
dos Estados Unidos se ampliou
em julho, após ter atingido o
ponto mais baixo em quatro
anos no mês anterior.

Os americanos compraram
mais carros estrangeiros, ao
mesmo tempo em que as empre-
sas do país exportaram menos
bens manufaturados de longa
duração. Para analistas, o resul-
tado sinaliza uma melhora da
economia americana, com acele-
ração da demanda.

Segundo o Departamento do
Comércio, o saldo negativo foi de
US$ 34,5 bilhões em junho para
US$ 39,1 bilhões — alta de 13,3%.
As importações subiram 1,6%,
atingindo US$ 228,6 bilhões, e

provavelmente continuarão au-
mentando, refletindo a melhora
da demanda e um salto nos pre-
ços do petróleo, em função da
crise no Oriente Médio. As com-
pras externas de veículos, auto-
peças e motores foram as mais al-
tas da história. “Nós vamos ver
um déficit maior em agosto”,
previu Joshua Dennerlein, eco-
nomista do Bank of America.

As exportações americanas
apresentaram um recuo de 0,6%,
caindo para US$ 189,4 bilhões.
Em junho, haviam crescido 2,2%,
somando um recorde de US$
190,5 bilhões. O encolhimento
das vendas foi resultado de que-
da nas remessas de bens de capi-
tal, incluindo aviões e motores, e
de itens de consumo como joias.

O déficit com a China, a se-

gunda maior economia do mun-
do, foi o mais alto já registrado,
chegando a US$ 30,1 bilhões. O
saldo negativo com a União Eu-
ropeia também foi recorde, de
US$ 13,9 bilhões.

“Esperamos uma pequena ace-
leração no crescimento do PIB na
segunda metade do ano”, disse
Ryan Wang, economista do HSBC
Securities. “É pouco provável que
o crescimento do PIB vá acelerar
sem um substancial avanço nos
gastos do consumidor. E isso tem
implicações para o comércio.”

O Federal Reserve (o banco
central dos Estados Unidos) di-
vulgou ontem o seu mais recente
Livro Bege, um resumo das con-
dições observadas em suas 12 di-
retorias regionais. Na avaliação
do Fed, o crescimento econômi-

Obama defende ataque
e Putin acusa os EUA de
mentir sobre a Síria
Agências internacionais

Um dia antes de o presidente
dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, chegar a São Petersburgo pa-
ra a reunião de cúpula do G-20, o
líder russo, Vladimir Putin, ele-
vou o tom no confronto entre os
dois países em torno da Síria. Em
entrevista à agência Associated
Press, Putin acusou os america-
nos de mentirem em relação ao
que se passa no Oriente Médio.

O presidente russo afirmou que
o secretário de Estado americano,
John Kerry, ocultou a verdade em
seu depoimento no Congresso dos
EUA anteontem quando se referiu
à presença da Al Qaeda na Síria. “A
principal unidade de combate é a
chamada [Jebhat al] Nusra, que é
uma unidade da Al Qaeda”, disse
Putin. “E eles sabem disso (...) Ele
[Kerry] está falando uma mentira
descarada, e ele sabe que está men-
tindo. É triste”, afirmou Putin.

Putin disse ainda que a Rússia
“não exclui” dar apoio a uma re-
solução no Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas que permi-
te a realização de ataques milita-
res contra a Síria se for comprova-
do que o regime de Bashar al-As-
sad usou armas químicas contra a
população. No entanto, ele con-
dicionou esse apoio à apresenta-
ção de provas, o que os EUA não
teriam feito até agora. “Se tiver-
mos provas objetivas e precisas

acerca de quem fez esse crime, en-
tão haverá uma reação”, disse.

O presidente russo atacou a
disposição de os EUA agirem sem
o respaldo da ONU. “Eles estão
sancionando a agressão, porque
qualquer coisa fora do arcabou-
ço do Conselho de Segurança da
ONU é agressão, exceto autode-
fesa, o que o Congresso e o Sena-
do estão fazendo agora é essen-
cialmente legitimar a agressão”,
disse Putin. “Isso é inaceitável.”

Em Estocolmo, Obama, falando
a respeito das conversas com os
russos, disse que “nós meio que ba-
temos num muro em termos de
progresso adicional” em questões
críticas. Quando perguntado so-
bre a “linha vermelha” que riscou
para Assad há um ano, Obama afir-
mou: “Eu não tracei uma linha ver-
melha, foi o mundo que traçou
uma linha vermelha”, referindo à
convenção que proíbe o uso de ar-
mas químicas. “Não é a minha cre-
dibilidade que está em jogo, é a
credibilidade da comunidade in-
ternacional”, acrescentou.

Em Washington, a Comissão de
Relações Exteriores do Senado vo-
tou a favor uma autorização para
Obama conduzir uma operação li-
mitada contra a Síria. Em novo de-
poimento, na Câmara dos Deputa-
dos, Kerry voltou a dizer que o ma-
terial colhido na Síria prova “aci -
ma de qualquer dúvida” a respon-
sabilidade das forças de Assad.

.
CAROLYN KASTER/AP

“Matar pobres é patriótico”, diz cartaz de manifestante atrás de Kerry

Alemães trazem dinheiro da Suíça até na cueca
B l o o m b e rg

Alemães que burlaram o fisco
mandando dinheiro não decla-
rado para a Suíça estão repa-
triando maços de notas, escon-
dendo-as em lugares estranhos.

Agora que os bancos suíços es-
tão sendo alvo de repressão inter-
nacional contra evasão fiscal, o go-
verno quer que o setor pare de ad-
ministrar fundos não declarados.
Essa exigência, associada a casos
de grande repercussão, como o de
Uli Hoeness, presidente do clube
Bayern, de Munique, acusado de
usar uma conta na Suíça para evi-
tar o pagamento de impostos, e a
compra de dados de clientes por
autoridades alemãs, assustaram os

evasores fiscais e os puseram em
ação, diz a alfândega alemã.

"Apanhamos um homem de 72
anos de idade vestindo um esparti-
lho de mulher recheado com € 150
mil", disse Markus Ueckert, porta-
voz do distrito aduaneiro alemão
de Loerrach, um dos três que fa-
zem fronteira com a Suíça. "Em ou-
tro caso, um homem trazia cerca
de € 140 mil em duas fraldas para
incontinência urinária".

Alemães e britânicos não resi-
dentes tinham até US$ 175 bilhões
em fundos não declarados em
2010, segundo estimativa da Booz
& Co. Desde então, houve mais de
36 mil pedidos de anistia na Ale-
manha. Aqueles que não querem
abrir o jogo estão dispostos a

transgredir a lei, que exige que o
porte de dinheiro em valor supe-
rior a 10 mil euros (US$ 13,2 mil)
seja declarado na fronteira.

Os distritos aduaneiros frontei-
riços com a Suíça descobriram € 20
milhões em dinheiro não declara-
do no ano passado. Na cidade de
Lindau, na Baviera, onde os funcio-
nários aduaneiros certa vez captu-
raram um homem com € 25 mil
ocultos numa casinha feita de gen-
gibre, € 2 milhões não declaradas
foram descobertos em 2012.

"Um casal de aposentados ti-
nha dinheiro em seus sapatos, e
vimos um caso de dinheiro es-
condido junto à bateria do carro",
disse Harald Gabele, porta-voz do
distrito de Singen, na Alemanha.

"Temos regularmente casos de
pessoas vestindo um cinto com
dinheiro oculto ou ocultando-o
em suas roupas íntimas".

A evasão tributária é um tema
de campanha quente, às vésperas
das eleições na Alemanha, em 22
de setembro. Peer Steinbrueck, o
candidato social-democrata, ad-
versário da premiê Angela Mer-
kel, criticou a posição da Suíça em
um comício no mês passado.
"Não tenho nada contra mobili-
zar a cavalaria para combater
fraude e a evasão fiscal", disse ele.

Os alemães são o maior grupo
de turistas estrangeiros na Suíça, e
suas férias implicam fácil acesso às
contas. Não são só milionários, co-
mo Hoeness e Klaus Zumwinkel,

ex-CEO do Deutsche Post, conde-
nado em 2009 por evasão, que têm
contas secretas. Evitar impostos é
um "esporte nacional" praticado
igualmente por dentistas e taxis-
tas, disse Frank Wehrheim, que foi
por três décadas funcionário da
agência tributária alemã.

A Suíça negociou acordos com a
Áustria e com o Reino Unido que
permitem aos países recuperar re-
ceitas fiscais e preservar o sigilo.
Um acordo semelhante com a Ale-
manha foi rejeitado devido a opo-
sição parlamentar em Berlim.

Para a Alemanha, as violações
da regra de € 10 mil cresceram 11
vezes desde 2000, para 2.489 ca-
sos no ano passado; a pena vai de
10% a 25% da soma descoberta.

Curtas

Serviços na eurozona
O setor de serviços ganhou ím-

peto na zona do euro. O índice
que mede o desempenho dessa
atividade saiu de 49,8 em julho
para 50,7 em agosto, conforme le-
vantamento divulgado pela con-
sultoria Markit. Apesar da recupe-
ração — qualquer leitura acima
de 50 indica crescimento —, o re-
sultado ficou aquém da expectati-
va de alguns analistas, que espe-
ravam uma leitura de 51.

Varejo europeu
As vendas no varejo da zona

do euro aumentaram 0,1% entre
junho e julho e tiveram recuo de
1,3% na comparação com julho
do ano passado, informou a
agência de estatísticas Eurostat.
Analistas esperavam alta de 0,2%.

Fonte: U.S. Department of Commerce.
Elaboração: Valor Data

Balança comercial dos EUA
Dados mensais - em US$ bilhões  
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co foi de “modesto a moderado”
de julho a agosto. A expansão
dos empregos foi contínua e as
contratações na indústria apre-
sentaram leve melhora.
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