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Devo, não nego
Alto nível de endividamento nos países emergentes
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Crise Entre dez grandes países emergentes, endividamento salta de 105% para 136% do PIB de 2007 até este ano

Dívida aumenta mais em Brasil e China
Assis Moreira
De Genebra

A China e o Brasil são os emer-
gentes que mais aumentaram seu
endividamento desde o início da
crise global em 2007, revela levan-
tamento do Instituto Internacio-
nal de Finanças (IIF), que represen-
ta os maiores bancos do mundo.

Pequim lidera o aumento de dí-
vida total (governo, famílias, em-
presas não financeiras), que atin-
giu cerca de 200% do PIB no pri-
meiro trimestre deste ano, ante
138% no começo de 2007. O Brasil
vem em seguida, com débito total
de 140% do PIB, numa alta de 34
pontos percentuais no período.

Entre dez grandes emergentes,
a dívida pulou de 105% do PIB no
começo de 2007 para 136% no
primeiro trimestre de 2013.

Para o IIF, embora o fenômeno
possa ser visto em parte como ex-
pansão do setor financeiro, o fato
é que maior endividamento não
significa necessariamente maior
crescimento econômico.

“Na verdade, alto endivida-
mento aumenta a fragilidade

dos agentes econômicos, parti-
cularmente famílias e empresas,
a choques negativos como subi-
das inesperadas nas taxas de ju-
ros globalmente”, diz em relató-
rio enviado a seus sócios.

Em contraste com várias eco-
nomias desenvolvidas que redu-
ziram a acumulação de dividas
desde 2008, nos emergentes

houve uma aceleração na toma-
da de créditos. O nível de divida
dos governos manteve-se estável,
enquanto no setor privado au-
mentou fortemente.

O Brasil destaca-se nos dois la-
dos. Hoje, o país tem a maior dí-
vida pública em relação ao PIB,
entre os emergentes, chegando
a 68%. A India vem em seguida

com 67%, a Polônia com 55% e a
China com 22%.

Ao mesmo, o endividamento de
empresas não financeiras brasilei-
ras quase dobrou, de 24,8% do PIB
em 2007 para 44,7% em fim de
março deste ano. Foi a maior alta
entre os principais emergentes.
Mas a maior acumulação é na Chi-
na, com o débito das empresas re-

presentando 145% do PIB.
No Brasil, as famílias contraíram

dívidas que chegam a 27,4% do PIB,
o quarto maior percentual, supe-
rado pela Africa do Sul (40,7%), Po-
lônia (35%) e China (32%). A alta
nos preços do setor imobiliário e
robusto crescimento do crédito ti-
veram papel importante no endi-
vidamento das famílias.

Os níveis de débito dos emer-
gentes em todo caso continuam
inferiores aos das economias de-
s e nv o l v i d a s .

Mas para o Rabobank, da Ho-
landa, a dívida da China, parti-
cularmente, alcança um nível
suficientemente “assustador ”
para se questionar se é possível,
ou mesmo desejável, que seu
crescimento econômico seja
mantido em pelo menos 7,5% ao
ano, como quer o governo.

O banco afasta o risco de crise da
dívida “no momento”, mas vê nas
cifras uma “forte indicação”. Avalia
que, se não houver uma mudança
de direção, “algum tipo de crise de
dívida pode ocorrer nos próximos
dois ou três anos”, embora o gover-
no central tenha enorme poder

para combater essa ameaça.
O estudo nota que a economia

chinesa quase triplicou entre o fim
de 2005 e o primeiro semestre des-
te ano, enquanto a divida total (in-
cluindo todos os níveis de gover-
no, empresas, famílias e setor fi-
nanceiro) aumentou seis vezes e
passou de US$ 4,2 trilhões para
US$ 25,3 trilhões. Isso representa
285% do PIB ante 185% no fim de
2005, incluindo o setor financeiro.

O banco comparou a alta de en-
dividamento entre grandes econo-
mias desde o fim de 2007 em ter-
mos de Poder de Paridade de Com-
pra (PPC), que permite uma com-
paração fácil e reconhece que um
dólar pode comprar mais em al-
guns lugares do que em outros.

Nessa base, o Rabobank ilustra
o recente papel da China como
motor global do crédito: Pequim
injetou a enorme soma de
US$ 23,8 trilhões (em termos de
PPC) em crédito na sua economia
em apenas cinco anos e meio —
cifra sem comparação com o que
todas as outras economias, de-
senvolvidas ou emergentes, tive-
ram no mesmo período.

Paralisação do governo dos EUA
em 96 custou US$ 2,1 bi, diz estudo
Carl Bialik
The Wall Street Journal

Um dos legados da última vez
que o governo americano sofreu
uma paralisação, há quase 18 anos,
foi uma estimativa de quanto ela
custou aos cofres federais. A cifra
de US$ 1,4 bilhão, que pode ser
convertida para US$ 2,1 bilhões
em dinheiro de hoje, vem sendo
apresentada por políticos, especia-
listas e imprensa como uma razão
para não paralisar todas as funções
não essenciais do governo federal.

Mas a estimativa, produzida em
1996 pelo Escritório de Adminis-
tração e Orçamento (OMB, em in-
glês) da Casa Branca, exagerou o
verdadeiro custo para o governo
de duas paralisações que ocorre-
ram em rápida sucessão, dizem
economistas e também dois ex-di-
retores do OMB durante governos
republicanos. Cerca de dois terços
desse total consistem em paga-
mentos atrasados para funcioná-
rios forçados a entrar em licença
coletiva — ou seja, dinheiro que o
governo teria gasto de qualquer
forma, sem uma paralisação.

Além disso, grande parte do tra-
balho que eles deixaram de fazer
podia ser coberta após o retorno
aos seus postos de trabalho, per-
mitindo que a produtividade do
governo recuperasse o atraso, di-
zem alguns economistas. Isso vale-
ria especialmente na paralisação
atual: como ela começou no início
do quarto trimestre fiscal, deve ha-
ver tempo suficiente para com-
pensar a diferença antes do fim do
período fiscal, assumindo que a

paralisação não se estenda muito
adiante neste trimestre.

“Eu não chamaria esses paga-
mentos atrasados de um custo em
termos econômicos”, diz Paul
Ashworth, economista-chefe para
os EUA da Capital Economics Ltd.
“Mas suponho que os funcionários
públicos estão sendo pagos para
não fazer nada durante duas sema-
nas, o que é um desperdício.”

Mas boa parte do trabalho que
eles estão atrasando pode ser reali-
zada quando eles voltarem, diz Ja-
mes C. Miller III, que dirigiu o OMB
no segundo mandato de Ronald
Reagan. “Quando eles voltarem
aos postos, suas tarefas continua-
rão ali”, disse Miller, assessor sê-
nior do escritório de advocacia
Husch Blackwell LLP, de Washing-
ton. David Stockman, outro dire-
tor do OMB no governo Reagan,
concordou que computar todos os
salários atrasados superestima os
custos adicionais causados pela
paralisação do governo.

Há um longo histórico de se
computar os salários atrasados
dos funcionários dispensados
temporariamente como um custo
direto dessas paralisações para o
governo. Patricia Schroeder, mem-
bro do Partido Democrata que pre-
sidiu o comitê do funcionalismo
público da Câmara durante as pa-
ralisações na era Reagan, chamou
o pagamento diário de funcioná-
rios em férias coletivas, avaliado
em uns US$ 60 milhões, de “um
enorme desperdício de dinheiro
dos contribuintes”.

Em 1994, o governo do presi-
dente Bill Clinton decidiu fechar o

governo por um dia, por ocasião
da morte do ex-presidente Richard
Nixon. Na época, uma porta-voz
do OMB disse que o salário dos
funcionários que receberam folga
nesse dia não deveria ser contabili-
zado porque “será pago, quer o go-
verno esteja paralisado ou não”.

No ano seguinte, o OMB adotou
outro rumo. Depois que um im-
passe entre Clinton e o Congresso
suspendeu as operações do gover-
no no fim de 1995, divulgou esti-
mativa de custos que incluía os sa-
lários atrasados. Clinton apresen-
tou esse número ao argumentar
contra uma terceira paralisação
em três meses, em janeiro de 1996.

Clinton não respondeu a um
pedido de comentário, feito atra-
vés da sua fundação. Procurada, a
assessoria de imprensa da Casa
Branca respondeu sobre se e co-
mo o OMB vai contabilizar os
custos da atual paralisação.

Schroeder diz que a estimativa
é justa porque os funcionários
não podem compensar o tempo
perdido, especialmente depois
de uma longa paralisação. Os nú-
meros se destinavam às “pessoas
que pensavam estar na verdade
economizando dinheiro ao fe-
char o governo”, acrescentou.

Parte da estimativa de US$ 1,4
bilhão inclui custos adicionais ver-
dadeiros resultantes da paralisa-
ção, tais como fundos gastos para
reduzir as operações governamen-
tais. E há efeitos mais amplos sobre
a economia, como o prejuízo para
o turismo devido ao o fechamento
dos Parques Nacionais. Alguns
analistas citam uma queda de

mais de 10% nos gastos governa-
mentais no quarto trimestre de
1995 e seus efeitos negativos na
economia. Mas grande parte dos
gastos foi apenas transferida para
o trimestre seguinte, quando hou-
ve um aumento nas despesas. Des-
ta vez, a não ser que haja uma para-
lisação prolongada sem preceden-
tes, qualquer recuperação do tipo
deve minimizar o choque à econo-
mia, dizem os economistas.

A maior parte dos efeitos nega-
tivos da paralisação do governo,
assim como a maior parte dos efei-
tos positivos da retomada, que de-
vem compensar as perdas quando
o governo reabrir, “acontecerá
dentro do mesmo trimestre”, pre-
vê Michael A. Brown, economista
do banco Wells Fargo Securities.

O maior problema ao citar os
cálculos anteriores do custo das
paralisações é a implicação de que
pagar aos servidores seus salários
atrasados é um fator negativo, di-
zem economistas. Não pagá-los
pode sair muito mais caro para a
economia como um todo. “Quan -
do os funcionários receberem seus
salários atrasados, o PIB vai se recu-
perar ”, disse Ashworth. Se eles não
forem pagos, o que ele dúvida, a re-
cuperação não vai ocorrer.

Roy T. Meyers, cientista políti-
co da Universidade de Maryland,
vê outro custo implícito se os sa-
lários atrasados não forem pa-
gos: a redução da capacidade do
governo de recrutar uma força de
trabalho de alta qualidade.

Leia na página B18 e B19 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Fonte: os analistas. * Estimativas se referem sempre à taxa anualizada do PIB - The Wall Street Journal  

Previsões cruzadas
O custo da paralisação do governo americano
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Analistas discordam 
quanto ao exato impacto 
da paralisação, embora 
nenhum deles espere 
uma contração, 
principalmente porque o 
impasse teve início no 
começo do trimestre.

Janney Capital Markets
“Uma paralisação de três 
semanas ameaça cortar 
entre 0,9 e 1,4 ponto 
percentual do 
crescimento econômico 
neste trimestre.”

Wells Fargo
“Estimamos que uma 
parada de curto prazo do 
governo baixaria em
até 0,5% da nossa 
previsão do PIB no 
quarto trimestre.”

IHS Global Insight
“Uma paralisação de três 
semanas vai cortar cerca de 
0,5 ponto percentual do 
PIB num trimestre.”

Morgan Stanley
“Uma redução de 15 pontos 
base no crescimento real do 
PIB para cada semana de 
paralisação.”

Impacto
estimado no PIB*

Boehner vê risco de calote
Re u te r s

O presidente da Câmara dos
Deputados dos Estados Unidos,
John Boehner, disse ontem que o
país caminha para um calote,
diante do que ele classificou de
recusa do presidente Barack
Obama em se sentar para nego-
ciar com a oposição.

Em entrevista à rede de TV
ABC, Boehner prometeu ontem
não permitir o aumento do teto
da dívida americana sem uma
“séria conversa” sobre o que está
levando ao endividamento.

“O crédito do país está sob ris-
co por causa da recusa do gover-
no em se sentar para conversar”,
disse Boehner. Ele afirmou ainda
que não há votos suficientes na
Câmara (dominada pela oposi-
ção republicana) para aprovar o
aumento do teto sem uma con-

trapartida em cortes de gastos
por parte da Casa Branca.

Questionado sobre se isso sig-
nificava que os EUA caminhavam
para um calote se Obama não ne-
gociasse antes de 17 de outubro
— quando o país atinge o teto da
dívida — ele respondeu: “É este o
rumo em que nós estamos”.

Os comentários marcam um
endurecimento do discurso de
Boehner, que teria dito na sema-
na passada a congressistas repu-
blicanos que trabalharia para
evitar um default, ainda que isso
significasse aprovar um projeto
apoiado pelos democratas.

No centro da disputa em torno
do endividamento — e do Orça-
mento para este ano fiscal — está
o “O b a m a c a r e”, o programa de
saúde universal implementado
por Obama e que sofre grande
oposição dos republicanos.

Cristina afastada por um mês
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A presidente da Argentina, Cristina
Kirchner (foto), ficará um mês longe
do trabalho por orientação de seus
médicos. Eles constataram um
“hematoma subdural crônico” na
cabeça da presidente, após exames
em um hospital de Buenos Aires. Além
do afastamento, os médicos
recomendaram um monitoramento
constante da governante, que chegou
ao hospital com quadro de arritmia
cardíaca e queixando-se de dores de
cabeça. Em comunicado, o governo
argentino informou, sem detalhar,
que no último dia 12 de agosto a
presidente sofreu um traumatismo
craniano e realizou uma tomografia
computadorizada, que não apontou
nenhuma anormalidade. Depois disso,
Cristina não teve nenhum outro
sintoma. Se cumprir o cronograma
médico, Cristina ficará afastada do
governo às vésperas das eleições
parlamentares de 27 de outubro.
Ainda não está claro se o vice, Amado
Boudou, assumirá o cargo, como reza
a Constituição, ou se Cristina não se
afastará oficialmente da Presidência.

Curtas

Inflação no euro
O Índice de Preços ao Produtor

(PPI) da zona do euro ficou está-
vel em agosto, em relação ao mês
anterior, e recuou 0,8% no acu-
mulado em 12 meses, informou a
agência de estatísticas Eurostat.
Os números vieram um pouco
abaixo das previsões dos analis-
tas, que eram de alta de 0,1% na
comparação mensal e queda de
0,5% no acumulado em 12 meses.
Excluindo energia, o índice de
preços subiu 0,1% em agosto ante
julho e 0,3% em 12 meses. Os pre-
ços de energia avançaram 0,2%
na comparação mensal e recua-
ram 3,3% na anual.

Economia portuguesa
Às vésperas da divulgação das

projeções oficiais do Banco de Por-
tugal, o presidente do banco cen-
tral do país, Carlos Costa, afirmou
que o Produto Interno Bruto por-
tuguês apresentará desempenho
melhor do que as expectativas

apontadas pela União Europeia.
“Para 2013, [o desempenho do
PIB] ainda será negativo, mas há
indicações que mostram que a
contração será menor do que a
prevista. Ano que vem, já entrare-
mos em terreno positivo”, afirmou
Costa no 23º Encontro de Lisboa
entre os Bancos Centrais dos Países
de Língua Portuguesa, em Lisboa,
na última sexta-feira.

Armas químicas sírias
Uma equipe de inspetores de

das Nações Unidas deu início,
ontem, ao processo de destrui-
ção de armas químicas e de ins-
talações de produção desse tipo
de armamento na Síria, segundo
informou a agência France Pres-
se. Uma fonte afirmou que os
membros da equipe da ONU e da
Organização para a Proibição de
Armas Químicas (Opaq), com se-
de em Haia, “partiram para um
local onde estão começando a
verificação e destruição”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




