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Internacional

Venezuela vai mudar câmbio para tentar conter dólar
Agências internacionais

O ministro das Finanças da Ve-
nezuela, Nelson Merentes, disse
que o governo deve criar em breve
um novo mecanismo de venda de
dólares, como forma de estancar a
queda do bolívar. A moeda vene-
zuelana vem batendo recordes de
desvalorização no mercado negro.

Merentes não forneceu muitos
detalhes de como funcionará es-
se novo sistema. Disse, porém,
que as operações serão realiza-
das por operadoras da bolsa, que
haverá flutuação da moeda e que

o banco central e empresas, in-
cluindo estatais como a PDVSA,
poderão vender dólares.

“Queremos usar esse mercado
para encorajar o setor privado a
vender seus dólares de uma ma-
neira transparente, lógica e racio-
nal”, afirmou Merentes em entre-
vista à rede de TV Globovisión. Se-
gundo o ministro, o governo en-
viará à Assembleia Nacional um
projeto de lei com a proposta.

Ontem, o vice-presidente da As-
sembleia, Jesús Faría, indicou que
o Sicad (sistema criado em março,
sem muito sucesso, para a venda

de dólares por meio de leilões do
governo) poderá ser desativado.
“Se a nova plataforma funcionar
em grande escala, o Sicad perderá
seu propósito. Tentar administrar
três sistemas [de câmbio] indepen-
dentes levaria à total desordem.”

Segundo Faría, o Cadivi — o ór-
gão de venda de dólares à taxa ofi-
cial administrado pelo banco cen-
tral, que impõe uma série de obstá-
culos a compradores — continuará
sendo o principal canal para a ob-
tenção de moedas estrangeiras.

O presidente da Comissão de Fi-
nanças da Assembleia, Ricardo

Sanguino, disse que o novo siste-
ma será diferente do “mercado
p e r m u t a”, que existiu até 2010. Por
esse mecanismo, interessados em
adquirir dólares compravam títu-
los do governo e os negociavam no
mercado secundário no exterior.

Merentes disse também que não
está prevista uma nova desvalori-
zação da moeda venezuelana. Em
fevereiro, o governo desvalorizou
o bolívar de 4,30 em relação ao dó-
lar para 6,30. No mercado negro,
ontem um dólar comprava 44,58
bolívares, segundo o site dolarto-
day.com, que monitora as cotações

na fronteira com a Colômbia.
“A má condução da política

cambial por parte do governo
nos últimos meses prejudicou se-
riamente a credibilidade das au-
toridades, tornando mais difícil
para elas estabilizar da moeda”,
avaliou o banco Barclays em nota
a clientes na semana passada.

A escassez de produtos no país,
que inclui itens básicos de alimen-
tação, como açúcar e carne, está re-
sultando em uma das maiores taxa
de inflação do mundo, já que os
importadores encontram dificul-
dades para obter moeda estrangei-

ra. Em agosto, a taxa de inflação
anual subiu quase três pontos per-
centuais, batendo em 45,4%.

O ministro das Finanças disse
ainda que a Venezuela não está
tentando um empréstimo do Fun-
do Monetário Internacional. Na se-
mana passada, o jornal “El Nuevo
Herald” afirmou que o governo do
presidente Nicolás Maduro está
negociando com o FMI. Segundo
Merentes, o país está buscando
ajuda de países amigos, como Rús-
sia e China, e de vizinhos sul-ame-
ricanos. No sábado, Maduro inicia
uma visita de quatro dias à China.

Novo foco Fundo faz crítica velada à política de austeridade europeia

FMI agora desaconselha
ajuste fiscal muito rigoroso
Sergio Lamucci
De Washington

O ritmo de aperto nas contas
públicas deve respeitar “limites
de velocidade” mesmo em países
sob forte pressão dos mercados,
uma vez que esforços austerida-
de fiscal exagerados podem ser
contraproducentes, diz relatório
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) divulgado ontem.

“Em muitos países, os desequilí-
brios fiscais podem ser de tal mag-
nitude que enfrentá-los no curto
prazo pode exigir um ajuste numa
escala que pode impactar a ativi-
dade econômica de modo dramá-
tico, além de ter consequências de-
vastadoras para a oferta de servi-
ços públicos”, diz o estudo. Países
como Espanha e Grécia, que adota-
ram medidas fortíssimas de auste-
ridade fiscal nos últimos anos, têm
desemprego acima de 25%.

Embora num tom cauteloso e
moderado, esse é mais um sinal de
que a instituição se afasta aos pou-
cos do receituário de ajuste fiscal
rigoroso que marcou sua história.
A diretora-gerente do FMI, Christi-
ne Lagarde, já disse que vê com
bons olhos uma moderação no rit-
mo de austeridade fiscal na Espa-
nha, e o economista-chefe do Fun-

do, Olivier Blanchard, afirmou que
o Reino Unido deveria pensar nu-
ma trajetória mais moderada de
aperto das contas públicas.

Segundo o FMI, o antigo con-
senso de que a estratégia fiscal
mais indicada seria concentrar o
ajuste no curto prazo tem sido
questionada pelos acontecimen-
tos nos últimos anos. Em países
que não enfrentam o tiroteio dos
mercados, um ajuste a um ritmo
gradual parece mais indicado, no-
ta o relatório. Já no caso dos países
sob forte pressão dos investidores,
muitas vezes não resta opção a não
ser antecipar as medidas de conso-
lidação das contas públicas.

A questão, segundo o FMI, é que
mesmo nesses países é preciso res-
peitar os “limites de velocidade”
do aperto fiscal, para que eles não
produzam resultados negativos.

A depender de como a atividade
econômica responde à redução do
déficit fiscal, e o nível dos juros ao
crescimento, é “concebível que um
ajuste muito forte possa levar, pelo
menos no curto prazo, a aumentar,
em vez de diminuir, a relação entre
a dívida e o PIB e os custos de em-
préstimos”, diz o estudo, que rea-
valia o papel da política fiscal nas
economias avançadas após a crise.

O FMI diz ainda que uma conso-

lidação fiscal grande e prolongada
tende a exacerbar a desigualdade
de renda. “Estudos mostram que a
desigualdade de renda tende a au-
mentar em períodos de ajuste fis-
cal, especialmente quando é ba-
seado em cortes de gastos. Além
do impacto direto da consolidação
sobre diferentes grupos de renda,
por meio de taxação específica ou
medidas de redução de despesas, o
desemprego parece um canal im-
portante por meio do qual o aper-
to fiscal afeta a desigualdade”, diz
o estudo. “A desigualdade tendeu a
crescer mais em países com os
maiores aumentos no desempre-
go (Irlanda, Lituânia e Espanha)”.

Num tom que seria incomum
há alguns anos, o FMI ressalta que
pacotes de ajuste precisam ser cui-
dadosamente desenhados para li-
mitar os efeitos sociais negativos e
melhorar a sua sustentabilidade”.

O estudo também afirma que a
crise global mostrou que os níveis
“seguros” de dívida soberana para
economias avançadas são meno-
res do que se acreditava anterior-
mente. Segundo o FMI, os choques
sofridos pelos países desenvolvi-
dos depois das fortes turbulências
ocorridas em 2008 e 2009 foram
muito fortes, indicando que pro-
blemas de endividamento sobera-

no não se limitam a países emer-
gentes ou de baixa renda.

“O consenso que surge depois
da crise sugere valores menores
para o que constitui níveis ‘segu -
ros’ da relação entre a dívida e o
PIB, para dar conta de choques ma-
croeconômicos muito maiores do
que os imaginados e obrigações
contingentes”, diz o relatório, que
não apresenta um número que se-
ria um patamar mais seguro. Em
teleconferência, um alto funcioná-
rio do FMI disse que o objetivo do
estudo não foi estimar novas fron-
teiras para a relação dívida/PIB.

“Eu não gosto de limites em ter-
mos gerais, porque eles podem ser
enganadores”, afirmou ele, obser-
vando que eles dependem das cir-
cunstâncias de cada país. O funcio-
nário disse que, no Monitor Fiscal,
o FMI tem desenhado cenários
com metas de longo prazo de 60%
do PIB para a relação dívida/PIB,
mas ressaltou que são quadros
ilustrativos, e que a meta apropria-
da depende da situação de cada
país. O relatório ressalta ainda que
a crise também mostrou que em
países considerados portos segu-
ros, como EUA e Japão, os merca-
dos podem tolerar endividamento
muito mais elevado do que se es-
perava, ao menos por um tempo.

EUA precisam cortar
US$ 2 tri em 10 anos
para estabilizar dívida
David Lawder
Reuters, de Washington

O Congresso americano está
longe de terminar a tarefa de redu-
zir o déficit, alertou ontem o Birô
de Orçamento do Congresso (CBO,
em inglês), dizendo que US$ 2 tri-
lhões em cortes adicionais são ne-
cessários ao longo dos próximos
dez anos apenas para estabilizar
dívida americana de longo prazo.

Em nova previsão, que intensifi-
cará o debate fiscal em Washing-
ton, em vista dos próximos prazos
críticos, o CBO disse que a dívida
pública dos EUA vai disparar, em
25 anos, para 100% do PIB, se ne-
nhuma ação for tomada, elevando
o risco de outra crise financeira.

Essa estimativa é bem superior à
dívida de 73% do PIB deste ano e à
média histórica de cerca de 38%
em 40 anos. E o cenário será pior se
o Congresso acabar com o corte
automático de gastos (chamado
de "sequestro de gastos") atual-
mente em vigor, segundo o CBO,
uma entidade não partidária.

O crescimento das receitas pro-
venientes de uma economia ame-
ricana em recuperação e de um au-
mento de impostos para os ricos
em vigor desde janeiro estão aju-
dando a reduzir o déficit no curto
prazo, mas isso não basta para su-
perar os crescentes custos de apo-
sentadorias e do sistema de saúde
associados ao envelhecimento da
geração do “baby boom”, disse
Doug Elmendorf , diretor do CBO.

"A questão de fundo continua a
mesmo do ano passado. O orça-
mento federal está num rumo que
não pode ser sustentado indefini-
damente", disse ele, em coletiva.

Para reduzir o endividamento
americano de forma significativa,
segundo o CBO , será necessário o
corte adicional de US$ 4 trilhões ao
longo dos próximos dez anos. Isso
reduziria a dívida pública ameri-

cana para 31% do PIB em 2038.
Embora previsões ainda apon-

tem que o déficit cairá de cerca de
4% do PIB neste ano para sustentá-
veis 2% em 2015, ele deverá come-
çar a subir novamente. O CBO pre-
vê que, sem reformas de impostos
e gastos, o déficit atingirá quase
3,5% do PIB em 2023 e chegará a
6,4% em 2038. A dívida pública fa-
rá um mergulho similar, para 68%,
em 2018, e depois voltará a subir.

Essas previsões foram divulga-
das num momento em que o Con-
gresso corre contra um prazo que
termina em 30 de setembro para
aprovar uma nova autorização de
uso de verbas pelo governo, para
evitar a paralisação da administra-
ção federal. O Congresso tem ain-
da pela frente um limite de prazo
— meados de outubro — para ele-
var o teto da dívida pública federal,
de US$ 16,7 trilhões, senão haverá
o risco de um potencial calote dos
EUA, o que perturbaria os merca-
dos financeiros em nível mundial.

Esses prazos estão interligados
com o desejo da oposição republi-
cana de retardar ou eliminar as
verbas para a implementação da
reformas do sistema de saúde do
país, a chamada Obamacare.

A prioridade máxima dos de-
mocratas é cancelar o “sequestro
de gastos”, que está começando a
afetar programas militares a edu-
cacionais. Mas o CBO incluiu os
cortes — cerca de US$ 1,2 trilhão ao
longo de dez anos — em sua previ-
são de longo prazo, de modo que
seu cancelamento pioraria signifi-
cativamente o cenário do déficit.

O relatório apresentou um ce-
nário alternativo, que inclui abolir
o “s e q u e s t r o” e outros cortes pla-
nejados de gastos, mas isso faria
com que a dívida pública em 2038
atingisse 190% do PIB. Isso é pior
do que a atual situação da Grécia,
assolada por grave crise e com dívi-
da pública de 160% do PIB.

Inflação cai e ajuda o Fed
Agências internacionais

O índice de preços ao consu-
midor nos Estados Unidos avan-
çou 0,1% em agosto, depois de
uma alta de 0,2% um mês antes.
Nos 12 meses até agosto, houve
elevação de 1,5%. A alta foi menor
do que a esperada pelos analistas
e sugere uma estabilização do
núcleo da inflação, o que pode
servir de incentivo para o Federal
Reserve, o BC americano, come-
çar a cortar o seu programa de
compra de títulos do Tesouro.

De acordo com dados divulga-
dos ontem pelo Departamento do

Trabalho, excluindo alimentos e
energia, itens considerados mais
voláteis, o indicador também re-
gistrou alta de 0,1% no mês passa-
do, metade da taxa de julho. Em 12
meses, o aumento foi de 1,8%. Em
agosto, os custos dos alimentos su-
biram 0,1% e os preços da energia
recuaram 0,3%, invertendo a dire-
ção tomada em julho (+0,2%).

“Como resultado, alguns [mem-
bros do Fed] podem se sentir um
pouco mais confortáveis com uma
diminuição do afrouxamento
q u a n t i t a t i v o”, disse Joseph LaVorg-
na, economista-chefe do Deustche
Bank Securities em Nova York.

Renda cai ao nível de 1989
Agências internacionais

A renda média dos domicílios
americanos caiu em 2012 pelo
quinto ano consecutivo. De acor-
do com dados divulgados ontem
pelo Censo dos Estados Unidos,
os americanos estão recebendo
hoje, em termos reais, menos do
que ganhavam em 1989.

Em seu relatório anual, o Censo
informou que no ano passado a
renda anual da família média
americana foi de US$ 51.017 — um
recuo de US$ 83 em relação a 2011.
O documento também afirma que
o 1% mais rico da população teve

um aumento de 31,4% na sua ren-
da de 2009 a 2012. Já o ganho dos
demais 99% foi de apenas 0,4%.

Segundo a agência, o país tem
46,5 milhões de pessoas vivendo
na pobreza (15% da população to-
tal). “A taxa continua muito alta
pelos padrões históricos”, disse
Isabel Sawhill, pesquisadora-sê-
nior da Brookings Institution. “A
boa notícia é que provavelmente
haverá um declínio à medida que a
economia se recuperar durante a
próxima década. A má notícia é
que é pouco provável uma volta ao
nível de 2007, 12,5%, antes da me-
tade da próxima década.”

Japão admitiu risco de colapso energético
B l o o m b e rg

O governo dos EUA foi infor-
mado por autoridades japonesas
que o país asiático corria o risco
de um catastrófico colapso ener-
gético, ao preparar-se para fechar
o seu último reator atômico em
operação, no ano passado.

Essa revelação, que consta em
documentos liberados para a Blo-
omberg News pelo Departamento
de Energia dos EUA, em resposta a
um pedido baseado na lei de liber-
dade à informação, reverberam
hoje, depois que o Japão desligou a

sua única usina nuclear operacio-
nal, para reparos de rotina.

O alerta inicial foi feito na es-
teira do desastre nuclear de Fu-
kushima em 2011, quando o Ja-
pão estava prestes a desligar o úl-
timo de seus 50 reatores não da-
nificados e ativar usinas de eletri-
cidade alimentadas a gás natural
para manter a economia funcio-
nando. Essas usinas dependem
de navios transportando GNL
(gás natural liquefeito) através
dos oceanos, o que deixa o país
vulnerável a interrupções no for-
necimento de eletricidade.

“Risco geopolítico: não é econo-
micamente viável, para o Japão, ar-
mazenar GNL. O Japão tem de 2 a 3
semanas de suprimento armaze-
nado, apenas isso”, conforme mos-
tram os documentos. “Um terço do
Japão rapidamente sofreria um
a p a g ã o”, diz uma anotação feita na
margem de um documento.

Sem energia nuclear, o Japão
poderá não ter capacidade gera-
dora suficiente durante o inver-
no, disse Makoto Yagi, presiden-
te da Federação de Empresas de
Energia Elétrica, a jornalistas em
Tóquio na sexta-feira.

Guerra na Síria não para

A
P

Enquanto as negociações
diplomáticas prosseguem, a
população síria não tem trégua na
guerra civil que envolve o país há mais
de dois anos (na foto, reprodução de
vídeo que mostra bombardeio no

bairro de Barzeh, em Damasco).
Grupos de insurgentes que combatem
na periferia da capital dizem que as
forças do ditador Bashar al-Assad
parecem mais ousadas após os
Estados Unidos terem adiado os

planos de uma ação militar. Ontem,
em Nova York, representantes dos
cinco membros permanentes do
Conselho de Segurança das Nações
Unidas reuniram-se para tentar
definir o conteúdo da resolução que

obrigará a Síria a entregar suas armas
químicas. No entanto, o chanceler da
Rússia, Serguei Lavrov, voltou a
insistir que a resolução não terá a
ameaça de uso de força caso Assad
não respeite o acordo.

Curtas

Balança da eurozona
A zona do euro apresentou su-

perávit comercial de € 18,2 bi-
lhões em julho, o que representa
aumento de 31% em compara-
ção com o saldo de julho do ano
passado. O resultado, contudo,
ficou abaixo das expectativas.

Confiança na Alemanha
A confiança dos investidores

na Alemanha aumentou em se-
tembro. O indicador que mede
esse sentimento subiu 7,6 pon-
tos, para 49,6 pontos, conforme
pesquisa do instituto Zew.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




