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FMI vê risco em crédito
não bancário na China

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Os cortes de gastos lineares
que entraram em vigor nos Es-
tados Unidos em março deve-
rão subtrair pelo menos 1,5 pon-
to porcentual do crescimento
do país neste ano, avaliou on-
tem o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), que defendeu
um processo mais “gradual” de
consolidação fiscal na maior
economia do mundo.

Conhecidas como “seques-
tro”, as reduções de despesas
foram aprovadas em 2011, quan-
do a Casa Branca e o Congresso
se enfrentaram em torno do or-
çamento e do teto de endivida-
mento do país, em um confron-
to semelhante ao que envolve
Washington atualmente.

O impasse terminou em 2 de
agosto daquele ano, véspera da
data em que a maior economia
do mundo poderia entrar em
default, caso o limite da dívida
não tivesse sido elevado pelos
parlamentares.

Por exigência dos republica-
nos, o acordo entre a Casa Bran-
ca e o Congresso previu que ha-
veria cortes automáticos e li-
neares de gastos no valor de
US$ 1 trilhão a partir de 2013,
na hipótese de não haver avan-
ço em um plano para reduzir o
déficit público em US$ 4 tri-
lhões.

O “sequestro” acabou entran-
do em vigor em março de 2013
e, na opinião do FMI, provocou
uma redução de gastos “exces-
sivamente rápida” e “mal plane-
jada”, que vai subtrair de 1,5 a
1,75 ponto porcentual do cresci-
mento americano neste ano.

O eventual fracasso do Con-
gresso em elevar o teto da dívi-
da do país antes do dia 17 de
outubro vai provocar corte ain-
da mais drástico dos gastos pú-
blicos, turbulência nos merca-

dos financeiros globais e “gran-
des consequências” para os de-
tentores de títulos do Tesouro
dos EUA, previu o Fundo on-
tem, na divulgação de seu Pano-
rama da Economia Global.

Aposta. Mas o cenário base da
instituição não considera a pos-
sibilidade de um default e apos-
ta que republicanos e democra-
tas chegarão a um acordo para
aumentar o teto de endivida-
mento e pôr fim à paralisação
do governo iniciada no primei-
ro dia deste mês.

“Nossas previsões são basea-
das no pressuposto de que o fe-
chamento (do governo) vai ter-
minar em breve e o limite da
dívida será elevado”, disse em
entrevista coletiva Olivier Blan-
chard, economista-chefe do
Fundo Monetário.

Na hipótese de esse cenário
não se confirmar, o economista
observou que a atual trajetória
de recuperação será revertida e
se transformará em recessão.
Também haveria turbulência fi-
nanceira global, mas Blanchard
ressaltou que é difícil prever o
que acontecerá exatamente ca-
so a maior economia do mundo
deixe de pagar suas dívidas pela
primeira vez na história.

Na suposição de que o de-
fault será afastado, o FMI ava-
lia que a prioridade para os Esta-
dos Unidos é a adoção de um
programa fiscal que coloque a
dívida pública em trajetória
descendente sustentável e, ao
mesmo tempo, estimule o cres-
cimento da economia.

Fundo calcula perda de até 1,75
ponto do PIB após cortes nos EUA

Olivier Blanchard, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional

“Países com grandes déficits fiscais terão de promover ajustes.”
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Avançados e
emergentes
trocam
de papéis
Brasil deve crescer 2,5% neste ano e em
2014; menos que os vizinhos, segundo o FMI

WASHINGTON

Os riscos financeiros na China
aumentaram em razãoda expan-
são de crédito fora dos canais
tradicionais do sistema bancá-
rio e de gastos públicos por ca-
minhos paralelos ao orçamento
oficial, avaliou o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI).

A entidade previu que a segun-
da maior economia do mundo
terá expansão de 7,6% em 2013
e de 7,3% no próximo ano, uma
desaceleração que deverá afe-
tar as exportações de commodi-
ties não alimentícias como o mi-
nério de ferro, principal produ-
to dos embarques do Brasil ao
país asiático.

“A economia se tornou muito
dependente do financiamento
social”,afirmou Rupa Duttagup-
ta, da Divisão de Estudos Econô-
micos Mundiais da instituição.
A expressão é usada pelo gover-
no de Pequim para se referir ao
volume total de operações de
crédito, incluindo as realizadas
por indivíduos e entidades não
financeiras.

Essas fontes tiveram rápida
expansão desde o ano passado,
na medida em que tomadores
de empréstimos buscavam con-
tornar limites impostos pelo go-
verno a operações bancárias e
os detentores de dinheiro pro-
curavam rendimentos mais al-
tos para seus recursos.

Em seu Panorama da Econo-
mia Mundial, o FMI observou
que a China ainda tem um lon-
go caminho a percorrer no pro-
cesso de rebalanceamento da
economia, com redução do pe-
so dos investimentos e o aumen-
to do consumo como motor de
crescimento do país.

O economista-chefe do Fun-
do, Olivier Blanchard, previu
que a mudança “apenas come-
çou” e levará anos para ser con-
cluída. Segundo ele, a desacele-
ração recente ocorreu em razão
da diminuição do investimen-
to, que não foi acompanhada da
elevação do consumo.

Para o FMI, a redução no rit-
mo de expansão da China é uma
boa notícia, em razão da excessi-
va dependência do país de inves-
timentos financiados por fon-
tes não tradicionais de crédito.
Em agosto, o volume total de
financiamento social cresceu
1,57 trilhão de yuans, dos quais
menos da metade (711,3 bilhões
de yuans) correspondeu a crédi-
to concedido por bancos. / C.T.

Rolf Kuntz
ENVIADO ESPECIAL / WASHINGTON

O Brasil deve crescer 2,5%
neste ano e 2,5% no próximo,
num cenário de lenta recupe-
ração no mundo rico e de no-
vos problemas para todos os
grupos de países, segundo as
projeções divulgadas ontem
pelo Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI).
Todas as projeções dependem
da normalização das condições
nos Estados Unidos – aprova-
ção do orçamento nas próxi-
mas semanas e nenhum calote
na dívida do Tesouro, como res-
salvou o economista-chefe do
Fundo, Olivier Blanchard, ao
iniciar sua entrevista de ontem
cedo. A estimativa de cresci-
mento brasileiro coincide com
a do Banco Central, exceto por
um ponto. O BC calcula uma ex-
pansão de 2,5% em 2013 e no pe-
ríodo anual até o segundo tri-
mestre de 2014.
Avançados e emergentes tro-
cam de papéis no novo Panora-
ma da Economia Global do
FMI. Os países mais desenvolvi-
dos retomam o crescimento,
com os Estados Unidos à frente
em firme recuperação, os euro-
peus saindo da recessão ainda
inseguros e o Japão reencon-
trando a prosperidade depois
de uma longa deflação (ver gráfi-

co). As novas estimativas são
em geral menos otimistas do
que eram há alguns meses, mas
reafirmam a expectativa de
maior atividade nos próximos
tempos, apesar das novas ten-
sões associadas à transição.
Enquanto isso, os emergentes
perdem impulso, depois de
anos de crescimento veloz e de
notável desempenho na crise.
Os economistas do FMI dedica-
ram especial atenção à mudan-
ça das condições dos Brics (Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África
do Sul). Todos os países do gru-
po, segundo a análise publicada
no Panorama e resumida por
Blanchard, enfrentam proble-
mas cíclicos e conjunturais.
“Enquanto os preços de com-
modities se estabilizam e as con-
dições financeiras se apertam,
o crescimento potencial se re-
duz, em alguns casos afetado
também por um brusco ajuste
cíclico”, disse Blanchard.
Levando em conta fatores cícli-
cos e estruturais, o pessoal do
Fundo estimou o crescimento
potencial do Brasil em 2,8% em
2013, bem abaixo dos números
atribuídos à China (8%) e à Ín-
dia (5,7%), mas acima daqueles
apontados para Rússia (2%) e
África do Sul (2,4%).
Todos os países do grupo terão
de enfrentar importantes ajus-
tes nos próximos anos. A China,
por exemplo, terá de mudar seu
estilo de crescimento, com ênfa-
se menor no comércio exterior
e maior no consumo. Além dis-
so, o governo chinês deverá con-
trolar a expansão dos financia-
mentos paralelos ao setor ban-
cário, cada vez mais arriscados.
Índia e Brasil terão de cuidar da
inflação, do investimento insu-

ficiente e das contas públicas.
“Países com grandes déficits fis-
cais terão de promover ajustes,
Países com inflação persistente-
mente acima da meta devem
aceitar um aperto e – mais im-
portante em muitos casos – ado-
tar um esquema mais crível de
política monetária”, disse Blan-
chard.
Uma mudança importante para
alguns emergentes, incluído o
Brasil, já ocorreu, com a recente
desvalorização cambial, lem-

brou o responsável pelo Panora-
ma Econômico Mundial, Tho-
mas Helbling. Ele também lem-
brou o novo aperto da política
monetária, neste ano, quando a
inflação avançava para o limite
da margem de tolerância.
Apesar da extensa pauta de ajus-
tes, economistas do FMI proje-
tam para o Brasil, nos próximos
cinco anos, um crescimento
anual médio de 3,5%, bem supe-
rior à média do período
1998-2013, de 2,9%. No caso da

China, a média anual cairá de
9,6% no primeiro período para
3,5% no segundo. No da Índia, a
redução será de 6,9% para 6,7%.
No da Rússia, de 4,4% para 3,5%.
Para a África do Sul, a expectati-
va é de pequena aceleração, de
3,2% para 3,5%.

Inferior. Neste ano e no próxi-
mo, o crescimento brasileiro,
2,5% em cada período, continua-
rá inferior ao de outras econo-
mias sul-americanas. As proje-

ções são de 3,7% e 4,2% para a
Colômbia, 5,4% e 5,7% para o Pe-
ru, 4,4% e 4,5% para o Chile,
5,4% e 5% para a Bolívia, 4% para
o Equador nos dois anos e 3,5%
e 3,3% para o Uruguai. O cam-
peão regional deverá ser o Para-
guai, com 12% em 2013 e 4,6%
em 2014. O excelente desempe-
nho paraguaio neste ano é em
boa parte uma recuperação eco-
nômica, depois da contração de
1,2% em 2012.
Para o Brasil, a inflação média
de 2013 foi estimada em 6,3%
neste ano. A de 2014 foi projeta-
da em 5,8%. Quase todos os paí-
ses sul-americanos com cresci-
mento econômico maior que o
brasileiro terão inflação menor.
Em alguns casos, muito menor,
como Colômbia (2,2% e 3%), Pe-
ru (2,8% e 2,5%) e Chile (1,7% e
3%). A inflação mexicana conti-
nuará inferior à brasileira (3,6%
e 3%), mas o crescimentoeconô-
mico deve ser pífio nos dois
anos (1,2% e 3%). Os mexicanos
terão de se esforçar mais, se qui-
serem repetir a combinação bra-
sileira de PIB em marcha muito
lenta e inflação acelerada.

Para entidade, menor
ritmo de crescimento da
economia chinesa ajuda
a reduzir dependência
de financiamento

Redução de gastos foi
aprovada em 2011, após
confronto no Congresso
entre republicanos
e democratas

Impasse.
Queda de
braço no
Congresso
dos EUA
paralisa
o país
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Brics nos próximos cinco anos
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FONTE: PANORAMA ECONÔMICO MUNDIAL, FMI INFOGRÁFICO/ESTADÃO

Desaceleração. Encontro do FMI, realizado em Washington: para o Fundo, países emergentes vêm perdendo força

● Acordo

US$ 1 tri
foi o valor de cortes automáticos
e lineares de gastos estabelecido
em acordo entre a Casa Branca e
o Congresso, na hipótese de não
avançar um plano para redução
do déficit em US$ 4 trilhões

● Inflação
A estimativa do FMI para a infla-
ção média brasileira é de 6,3%
neste ano e de 5,8% em 2014.
Quase todos os países sul-ameri-
canos com crescimento econômi-
co maior terão inflação menor.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 out. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




