
Jornal Valor --- Página 12 da edição "09/10/2013 1a CAD C" ---- Impressa por cgbarbosa às 08/10/2013@20:27:12

C12 | Valor | Quarta-feira, 9 de outubro de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD C - FINANCAS - 9/10/2013 (20:27) - Página 12- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Finanças

Ag e n d a

Setor imobiliário
A 3a edição do evento promo-

vido pela consultoria Uqbar dis-
cute as opções de financiamento
e investimento imobiliário do
mercado de capitais.

Data: 23 a 26 de outubro
Local: Hotel Ferradura - R. O, Lo-

I n d i c a d o re s

� Quarta-feira
� Copom anuncia a nova meta
da taxa básica Selic
� Banco central americano di-
vulga a ata de sua última reunião
Fontes: LCA, BC e FGV
E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

Fonte: FMI 

Ritmo mais fraco 
As estimativas do FMI para o crescimento em 2013 e 2014 - em % 
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Política monetária Estimativa de crescimento para Brasil em 2014 cai a 2,5%

FMI elogia alta de juros e
reduz previsão para PIB

ANDREW HARRER/BLOOMBERG

Olivier Blanchard, economista-chefe do FMI: recomendação para que Brasil remova barreiras ao investimento

Sergio Lamucci e Juliano Basile
De Washington

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) recomendou ao Bra-
sil a continuidade do aumento
dos juros para combater a infla-
ção, elogiando as altas recentes
da Selic promovidas pelo Banco
Central (BC), por reiterar o com-
promisso com “o arranjo de polí-
tica monetária”. Em relatório di-
vulgado ontem, o Fundo mante-
ve em 2,5% a estimativa para o
crescimento da economia brasi-
leira em 2013, ao mesmo tempo
que reduziu de 3,2% para 2,5% a
projeção para 2014, a taxa mais
baixa para o ano que vem entre
os principais países emergentes.

No documento, a instituição
aponta o Brasil entre os países (ao
lado de Índia e Indonésia) que de-
vem continuar com o aperto mo-
netário, “para enfrentar a conti-
nuidade de pressões inflacionárias
causadas por restrições de capaci-
d a d e”, que tendem a ser reforçadas
pela recente desvalorização do
câmbio. O chefe de divisão do de-
partamento de Estudos Econômi-
cos Mundiais do FMI, Thomas Hel-
bling, destacou como positiva a
decisão do Banco Central de au-
mentar os juros “num ambiente
em que a inflação se movia para o
teto do intervalo de tolerância da
m e t a”, por mostrar a determina-
ção em “continuar com um arran-
jo de política monetária e reafir-
mar o fato de que esse arranjo está
de pé e é crível”.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) define hoje os rumos da
Selic, devendo elevar a taxa de 9%
para 9,5% ao ano, segundo analis-
tas. O FMI projeta que a inflação vai
ficar em 5,9% neste ano e em 5,8%
em 2014, acima do centro da meta,
de 4,5%, mas abaixo do teto, de
6,5%. Em 2012, foi de 5,84%.

Para melhorar as perspectiva de
expansão do PIB, o economista-
chefe do FMI, Olivier Blanchard,
ressaltou a importância de o Brasil
remover barreiras ao investimen-
to, mesma tarefa que cabe à Índia.
Encarregado de responder a per-
guntas sobre a economia brasilei-
ra na entrevista sobre o relatório

Panorama Econômico Mundial
(WEO, na sigla em inglês), Hel-
bling disse que gargalos em várias
áreas foram identificados, espe-
cialmente em termos de infraes-
trutura. Segundo ele, à medida
que a questão “da complementari-
dade entre o investimento público
e privado em infraestrutura” for
enfrentada, diminuem os riscos.

No caso de Brasil e Índia, gargalos
regulatórios e de infraestrutura leva-
ram à desaceleração do crescimento
da oferta, num cenário com deman-
da doméstica forte. “Como resulta-
do, pressões externas aumentaram
nessas economias”. O déficit do Bra-
sil em conta corrente vem crescen-
do, atingindo 3,6% do PIB nos 12 me-
ses até agosto. Com a desvalorização
do câmbio, as perspectivas são de di-
minuição desse déficit. O FMI estima
um rombo de 3,4% do PIB em 2013 e
de 3,2% do PIB em 2014.

Mesmo depois de reduzir a previ-
são de 2014 para 2,5%, a projeção do
Fundo segue superior à mediana das
instituições ouvidas semanalmente
pelo BC, que aponta uma expansão
de 2,2%. A estimativa do FMI para
2013 ficou em linha com o projeta-
do pelo mercado, de 2,47%. No rela-
tório, o FMI não esmiúça os motivos

Fatores cíclicos
explicam parte do
recuo dos Brics
De Washington

A desaceleração recente dos
Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul) se deve em boa parte
ao fim de fatores cíclicos positivos
que haviam impulsionado a ex-
pansão dessas economias, combi-
nada com a redução do crescimen-
to potencial (aquele que não acele-
ra a inflação), segundo o Fundo
Monetário Internacional (FMI). No
caso do Brasil, o FMI estima que o
PIB potencial caiu de 3,2% em 2011
para 2,8% em 2013, enquanto na
China o recuo foi de 8,9% para 8%, e
na Índia, de 7,3% para 5,7%.

No primeiro capítulo do Pano-
rama Econômico Mundial (WEO,
na sigla em inglês), o FMI analisa os
motivos para a desaceleração dos
Brics. “A análise indica que fatores
cíclicos tiveram um papel grande,
e talvez subestimado (nessa desa-
celeração). Ao mesmo tempo, o
crescimento potencial caiu, embo-
ra os economistas do FMI esperem
que essa queda nas taxas de cresci-
mento seja duradoura em apenas
duas dessas economias: a China e a
R ú s s i a”, diz o documento.

O FMI nota que, depois da crise,
as autoridades desses países pro-
moveram estímulos fiscais e mo-
netários excepcionalmente gran-
des, especialmente na China, mas
também em outras dessas econo-
mias. Ao mesmo tempo, e parte
como resultado do impulso dos
Brics, a economia global come-
çou a se recuperar. As exporta-
ções tiveram forte aumento, os
juros globais caíram e os preços
de commodities subiram, benefi-
ciando Rússia, Brasil e África do
Sul. Em 2011, porém, esse fatores

começaram a perder força. Foi o
caso dos efeitos dos estímulos
monetários e fiscais. A demanda
global por exportações desacele-
rou e os preços de commodities
começaram a enfraquecer.

A desaceleração do crescimento
dos Brics é de fato significativa,
destaca o FMI. A expansão espera-
da para África do Sul, China, Rússia
e Índia em 2013 é de 1,5 a 4,25
pontos percentuais menor do que
era em 2011. “A economia brasilei-
ra desacelerou pouco nesse perío-
do, mas apenas porque o cresci-
mento tinha caído cerca de 5 pon-
tos percentuais em 2011”, diz o
FMI. Em 2010, o Brasil cresceu
7,5%; em 2011, 2,7%.

Segundo o FMI, a queda no
crescimento potencial desses
países está relacionada a sérios
obstáculos estruturais. O relató-
rio cita o caso da Índia, onde gar-
galos de oferta por causa de pro-
blemas no arranjo regulatório
para a mineração, energia, tele-
comunicações e outros setores.

O boxe não entra em detalhes
da queda do crescimento poten-
cial brasileiro. Traz uma projeção
para a expansão do PIB daqui a cin-
co anos de 3,5%, um ritmo superior
aos 2,8% do atual PIB potencial e à
média de 2,9% registrada de 1998 a
2013. No caso da China, que cres-
ceu 9,6% nesse período, a estimati-
va para 2018 é de um avanço de 7%.
Para explicar a queda do PIB po-
tencial do país asiático, o FMI diz
que há um esgotamento do atual
modelo de crescimento, com polí-
ticas voltadas para a acumulação
de capital e da migração de traba-
lhadores do campo para as fábri-
cas nas cidades. (SL e JB)

que levaram à revisão da estimativa
de crescimento para 2014. Diz que o
Brasil e outros emergentes como
China, Índia e África do Sul mostram
uma perda de fôlego em parte devi-
do a fatores cíclicos, e em parte a fa-
tores estruturais (ver ao lado).

Ao tratar das perspectivas para o
crescimento da economia brasilei-
ra neste ano, o FMI diz que “a recen-
te desvalorização do câmbio vai
melhorar a competitividade exter-
na e compensar parcialmente o im-
pacto adverso dos aumentos dos
rendimentos dos títulos sobera-
nos”. A inflação mais alta, contudo,
reduziu a renda real e pode pesar
no consumo, enquanto restrições
de oferta e incertezas sobre políti-
cas podem continuar a restringir a
atividade, afirma o relatório.

Segundo o Fundo, o crescimento
do Brasil na primeira metade do ano
melhorou devido ao “i nv e s t i m e n t o
mais forte, incluindo estoques”. No
entanto, observa, indicadores de alta
frequência — não mencionados ex-
plicitamente — apontam para algu-
ma moderação da atividade na se-
gunda metade do ano.

Helbling afirmou que, recente-
mente, o Brasil foi atingido pela tur-
bulência nos mercados financeiros

globais. “Uma boa resposta para a
volatilidade nos fluxos de capitais é
deixar o câmbio se ajustar, como cla-
ramente ocorreu no Brasil.” Depois
de elogiar o aperto monetário, Hel-
bling disse que isso confirmava “o
que Blanchard havia dito. Mantenha
a casa em ordem.” Segundo ele, não
tem sido uma “navegação tranqui-
l a”, mas os “ingredientes para seguir
em frente e manter a economia tão
estável quanto possível estão lá”.

O relatório diz ainda que o Brasil
está entre os emergentes que preci-
sam “reconstruir o espaço fiscal”,
sendo desejável tomar passos nessa
direção, porque a dívida pública já é
elevada. O FMI nota que em econo-
mias como Brasil, China e Venezuela
houve aumento de “riscos contin-
gentes ao orçamento e à dívida pú-
b l i c a” decorrentes de elevações
substanciais em “atividades quase-
fiscais e nos déficits” que reforçam a
necessidade de agir para ter mais es-
paço nas contas públicas. É uma re-
ferência, no caso brasileiro, aos em-
préstimos do Tesouro para os ban-
cos públicos como o BNDES.

O WEO foi divulgado ontem, em
Washington, na semana em que o
FMI e o Banco Mundial realizam o
seu encontro anual

‘Fracasso dos EUA em
elevar teto traz tensões’
De Washington

O economista-chefe do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Olivier Blanchard, advertiu para os
riscos de os Estados Unidos não
elevarem o teto da dívida, especial-
mente no caso de o país não pagar
os seus débitos.

“Um fracasso prolongado (em
aumentar o nível do endivida-
mento) levaria uma consolida-
ção fiscal extrema, e certamente
tiraria dos trilhos a recuperação
americana. Mas os efeitos de
qualquer falha em repagar a dívi-
da seriam sentidos imediata-
mente, levando a potenciais
grandes perturbações nos mer-
cados financeiros, tanto nos EUA
como em outros países”, disse
Blanchard. “Nós consideramos
isso como um evento de baixa
probabilidade, mas, se ocorrer,
terá grandes consequências”.

Blanchard disse que, se os Con-
gresso não elevar o teto da dívida, a
recuperação da economia ameri-
cana pode se transformar numa

recessão, “ou algo pior”. O corte
dos gastos públicos teria de ser
dramático, lembrou ele, observan-
do que isso causaria também uma
grande turbulência financeira,
sendo difícil estimar como reagi-
riam os investidores.

Segundo o Tesouro americano,
a sua autorização para emitir dí-
vidas acaba no dia 17, o que dei-
xaria o governo com apenas US$
30 bilhões em caixa. Ele falou
também da interrupção parcial
das atividades do governo, o
“shutdown”. “Esse é outro desfe-
cho ruim, embora, se não levar
muito tempo, terá consequências
macroeconômicas limitadas”.

Blanchard lembrou ainda que
os cortes automáticos que entra-
ram em vigor em março, o “seques -
t r o”, são outro problema fiscal
americano, levando a uma conso-
lidação fiscal que é a um só tempo
grande e muito arbitrária. As pre-
visões do FMI foram feitas com ba-
se na premissa de que o “shut -
down” será curto e o teto da dívida
será elevado, ressaltou Blanchard.

Economias avançadas ganham força lentamente
De Washington

A economia global entrou nu-
ma nova transição, com o fortale-
cimento gradual dos países avan-
çados, ao mesmo tempo em que
há uma desaceleração nos merca-
dos emergentes, disse o economis-
ta-chefe do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), Olivier Blan-
chard. Com uma expansão mais
modesta em países como China,
Índia, Brasil, Rússia e México, o FMI
revisou para baixo as suas proje-
ções para a economia global. Para
este ano, o Fundo estima que o
mundo crescerá 2,9%, abaixo dos
3,2% esperados em julho, sua últi-
ma atualização. Para 2014, a esti-
mativa é de que haja uma acelera-
ção, mas, em vez dos 3,8% previstos
há três meses, a aposta agora é de
3,6%. Segundo o FMI, a expectativa
de redução dos estímulos monetá-
rios nos Estados Unidos e de ex-
pansão mais fraca na China nos
próximos anos deve definir a traje-
tória global no curto prazo.

Blanchard disse que a combina-
ção da recuperação nas economias
avançadas e a desaceleração nos
emergentes está “levando a tensões”.
Os emergentes, segundo ele, enfren-
tam o desafio de um crescimento
mais fraco, ao mesmo tempo em que
as condições financeiras globais se

tornam mais apertadas. O FMI redu-
ziu de 5% para 4,5% a projeção para
essas nações em 2013.

Dentro desse grupo de países, o
FMI rebaixou fortemente a previsão
para o crescimento da Índia. Para o
ano fiscal de 2013, o corte foi de 5,6%
para 3,8%, com a forte produção da
agricultura ofuscada pela atividade
fraca na indústria manufatureira e
nos serviços. O aperto monetário
também afetou negativamente a de-
manda interna. Para 2014, a expec-
tativa é de uma expansão de 5,1%,
também inferior aos 6,2% projeta-
dos anteriormente.

Para a economia da China, o FMI
fez reduções mais modestas — de
7,8% para 7,6% em 2013 e de 7,7% pa-
ra 7,3% em 2014. Segundo a institui-
ção, “as autoridades chinesas evita-
ram estimular mais o crescimento, o
que é consistente com os objetivos
de salvaguardar a estabilidade e mo-
ver a economia para uma trajetória
mais equilibrada e sustentável”.
Blanchard notou que a anunciada e
esperada realocação do investimen-
to para o consumo no país mal co-
meçou. Por enquanto, houve uma
perda de força no investimento, sem
ter havido por ora o aumento do
consumo, disse ele, observando que
esse processo deve levar vários anos.

Na entrevista, Blanchard mos-
trou-se relativamente otimista em

relação ao cenário para os países de-
senvolvidos, mantendo as projeções
de uma expansão de 1,2% em 2013 e
de 2% em 2014. Os sinais mais pro-
missores são dos EUA, desde que, se-
gundo ele, não ocorram “acidentes
fiscais”. O FMI vê uma demanda pri-
vada forte na economia americana,
que vai contribuir para o fortaleci-
mento da retomada.

Ao mesmo tempo, o peso do ajus-
te das contas públicas também de-
verá ser menor nos próximos meses.
Ainda assim, o Fundo promoveu pe-
quenas reduções nas estimativas pa-
ra o crescimento dos EUA neste ano
e no que vem por causa de um dos
impasses fiscais do país, o chamado
“s e q u e s t r o”, os cortes automáticos
de gastos, que devem continuar no
ano fiscal de 2014, iniciado em outu-
bro. Para 2013, o Fundo cortou a pre-
visão de 1,7% para 1,6% e para 2014,
de 2,8% para 2,6%.

Segundo Blanchard, chegou o
momento de fazer planos para a
saída tanto do afrouxamento
quantitativo (a política de compra
de ativos pelo Federal Reserve)
quanto da política de juros próxi-
mos de zero. “Mas ainda não é o
momento de implementá-las”,
destacou, alertando para os pro-
blemas de comunicação que o Fed
pode enfrentar. “É razoável esperar
alguma volatilidade nos juros lon-

g o s .” O FMI espera que haja dimi-
nuição muito gradual das compras
de ativos no fim deste ano, apos-
tando que o juro básico, hoje próxi-
mo de zero, só aumente em 2016.

No Japão, a recuperação conti-
nua, disse Blanchard. Se a retoma-
da será sustentável, porém, depen-
derá da capacidade da chamada
Abenomics (em referência ao pri-
meiro-ministro Shinzo Abe) de
cumprir os seus dois principais de-
safios. O primeiro é promover o rit-
mo adequado de ajuste fiscal, e o
segundo é promover uma série de
reformas estruturais, desafio im-
portante também para a Europa.

A zona do euro, por sua vez, conti-
nua a experimentar taxas fracas de
expansão, mas o pior parece ter fica-
do para trás. Segundo Blanchard, no
núcleo da zona do euro (países co-
mo Alemanha, Áustria, França e Ho-
landa), é necessário melhorar os ba-
lanços dos bancos no curto prazo, o
que está em curso.

Quanto aos países da periferia
europeia, como Itália, Espanha,
Grécia, Portugal, Blanchard diz que
há um pouco menos de otimismo.
“Não tenho certeza de que já se vi-
rou a página, mas talvez (isso tenha
o c o r r i d o ) .” Segundo o economista,
há boas notícias, como o aumento
das exportações, mas a demanda
segue fraca. (SL e JB)

te 4 - Praia da Ferradura, Búzios / RJ
Informações: info@uq -

bar.com.br / (21) 2529-2925

Escolas de negócios
Evento reúne quase 200 esco-

las de negócios do mundo. Orga-
nizado pela EBAPE/FGV, o evento

vai discutir mudanças da econo-
mia, liderança e ética.

Data: 20 a 22 de outubro
Horário: 8h às 20h
Local: Hotel Windsor. Av.

Atlântica, 1020 — Copacabana/RJ
Informações: http://cla -

dea-ebape.strategicmanage -
ment.net
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 out. 2013, Finanças, p. C12.




