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Premiê ameniza nacionalismo, mas vizinhos desconfiam
Financial Times

A Abenomics não é a única coi-
sa que torna o premiê Shinzo Abe
famoso. Em Pequim e Seul, ele é
tido como um nacionalista ultra-
passado que tenta ocultar os cri-
mes de guerra do Japão e restabe-
lecer poderio militar do país.

Abe não tem feito segredo de
seu desejo de tornar o Japão um
país “normal”, com emendas à
Constituição para que Tóquio pos-
sa acabar com a ficção de que não

possui um Exército, uma Marinha
e uma Força Aérea. Sob o artigo 9
da Constituição de 1947, elabora-
da pelos americanos durante a
ocupação, o governo japonês não
pode manter essas forças.

Entretanto, ao contrário do
que aconteceu no primeiro man-
dato, em 2006-2007, quando ele
pressionou bastante pela discus-
são desses temas, desta vez Abe
vem priorizando a devolução da
saúde econômica ao Japão.

Mesmo assim, ele não abando-

nou totalmente a esperança de um
Japão mais assertivo. Pela primeira
vez em 11 anos, Abe elevou os gas-
tos com defesa, embora eles ainda
representem cerca de 1% do PIB.
Também aprovou uma legislação
para estabelecer um Conselho de
Segurança Nacional e em algum
momento pretende revogar uma
proibição autoimposta à autode-
fesa coletiva, que impede o Japão
de socorrer países aliados.

Abe também anunciou recente-
mente a ideia do “pacifismo ativo”.

Na entrevista, ele explicou que seu
país deveria ter uma participação
maior nos esforços para manter a
segurança no resto do mundo.

Abe andou irritando países vi-
zinhos ao sugerir que os histo-
riadores deveriam discutir se é
correto afirmar que o Japão “in -
vadiu” a China, um preciosismo
semântico que contribui para a
impressão de que o país nega
atrocidades de guerra.

No passado, ele provocou co-
moção ao sugerir que os bordéis

organizados pelo Exército Impe-
rial não forçaram jovens mulhe-
res locais a se submeter à escra-
vidão sexual, mas que eles em-
pregavam prostitutas.

Mas, na maioria das vezes, Abe
tem se mostrado pragmático.
Abandonou os planos de emendas
à Constituição, alegando que não
teve votos suficientes dos parla-
mentares. Até agora, também evi-
tou visitar o templo Yasukuni, um
controvertido memorial aos mi-
lhões de mortos em guerra e que

também celebra 14 criminosos de
guerra de alta patente.

Abe não conseguiu marcar um
encontro com Xi Jinping, o novo
líder da China, por causa de uma
barulhenta disputa sobre as ilhas
Senkaku, administradas pelo Ja-
pão, e conhecidas pelos chineses
como Diaoyu. Embora tenha afir-
mado que a questão sobre quem
é dono das ilhas seja inegociável,
ele disse que as portas “estão
sempre abertas” para o lí-
der da China.

Fonte: Thomson Reuters Datastream. * índice do núcleo da inflação ao consumidor 
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Entrevista Premiê coleciona sucessos com políticas
ousadas, mas críticos alertam para riscos de desastre

Sem convencer a
todos, Abenomics
avança no Japão

AP — 7/ 1 0 /20 1 3

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, defende a “Abenomics”: “Os resultados econômicos falam por si sós”

David Pilling e Jonathan Soble
Financial Times

Shinzo Abe emana confiança,
quase orgulho. Após dez meses
no cargo, as boas notícias conti-
nuam surgindo. Desde que o
primeiro-ministro do Japão lan-
çou seu plano “Abenomics” para
reflacionar a economia, a infla-
ção está em alta, o iene caiu e os
preços das ações subiram quase
dois terços. No primeiro semes-
tre deste ano o Japão cresceu
aproximadamente 4%, o melhor
desempenho entre os países do
G-7. A confiança nos negócios
está no maior patamar em sete
anos, e a popularidade de Abe
está acima dos 60%.

A vitória de seu partido nas elei-
ções para a câmara alta do Parla-
mento japonês, em julho, signifi-
ca, se nada de inesperado aconte-
cer, que ele deverá ficar no poder
pelo menos até 2016 — um grande
feito num país em que recente-
mente vários premiês apareceram
e sumiram sem deixar traços.

Até mesmo as más notícias po-
deriam ser piores. As tensões con-
tinuam elevadas com a China e a
Coreia do Sul, ex-inimigos de
guerra que desconfiam das incli-
nações linha-dura de Abe. Mes-
mo assim, pelo menos por en-
quanto, a retórica inflamada na
rusga com Pequim por causa de
algumas ilhas está em fogo bran-
do. Do mesmo modo, as terríveis
consequências do desastre nu-
clear de Fukushima persistem,
com água radioativa vazando in-
cessantemente para o mar.

O desastre poderia ter frustra-
do a ambição de Tóquio de sediar
os Jogos Olímpicos de 2020, mas
até aqui Abe teve sorte. Ele voou
para Buenos Aires para defender
em pessoa a candidatura japone-
sa e voltou triunfante para casa.

É uma mudança e tanto em rela-
ção ao primeiro mandato, aborta-
do, de Abe como primeiro-minis-
tro, em 2006-2007, que foi marca-
do por uma sucessão grotesca de
equívocos e sua renúncia súbita.
Numa entrevista concedida ao “Fi -
nancial Times” na sexta-feira, Abe
pareceu muito satisfeito com o su-
cesso recém-encontrado.

Vestindo um elegante terno
azul-marinho risca de giz, com
uma pena vermelha na lapela
invocando uma campanha de
caridade, ele se mostrou anima-
do e ao mesmo tempo relaxado.
Recorrendo apenas ocasional-
mente a anotações preparadas
— o recurso usado por muitos lí-
deres japoneses e que acaba
com qualquer conversa —, ele fa-
lou fluentemente sobre as con-
quistas de seu programa. “Os re-
sultados econômicos falam por
si sós”, gabou-se. “Nossas políti-
cas estão produzindo resultados
reais e estou convencido de que
estamos no caminho certo.”

Sua disposição de jogar com
medidas políticas arrojadas — ne -
gligentes, segundo alguns — mar -
ca uma grande mudança em rela-
ção a líderes recentes, que pare-
ciam paralisados pelos lendários
problemas econômicos japoneses.

Presa na deflação na maior par-
te dos últimos 15 anos, a econo-
mia encolheu em termos nomi-

nais em relação ao pico alcançado
em 1997. O desemprego continua
baixo, mas muitos jovens estão
sendo forçados a trabalhar em
empregos de baixa remuneração,
os chamados “McJobs”. Enquanto
isso, a população está envelhecen-
do rapidamente e a dívida públi-
ca, hoje em estonteantes 230% do
PIB, cresce cada vez mais. Algu-
mas ex-gigantes corporativas, co-
mo a Sony e a Pa n a s o n i c , são uma
pálida sombra do que já foram.

O plano de Abe gira em torno de
reflacionar a economia por meio
de estímulos monetários maciços,
para chegar a uma inflação de 2%
até março de 2015. A ideia é reviver
o “espírito animal” exaurido por
anos de deflação. A tese é de que
com uma modesta alta dos preços
e crescimento idem, de, digamos,
1% a 2%, os lucros das empresas, os
salários e receita tributária vão
crescer, as finanças do país vão me-
lhorar e a população estará mais
preparada para consumir.

Os críticos da Abenomics o ve-
em como pouco mais que uma
fraude baseada em conversa fia-
da e impressão de moeda. Não vai
dar certo, afirmam eles. E pior:
poderá acabar em inflação alta,
queda do salário real ou calote.
Um dos mais céticos é Noriko Ha-
ma, uma economista e professora
da Graduate School of Business
da Doshisha University. Ela cu-
nhou o termo “Stupidnomics” —
em japonês, “Ahonomics”, um
brincadeira ligeiramente ofensi-
va com o nome de Abe — para
descrever suas políticas reflacio-
nárias. “A Abenomics nada mais é
do que economia ruim”, diz ela.
“Acho que sua intenção é provo-
car uma bolha, e todas as bolhas
acabam em crises.”

Para seus detratores, a confian-
ça de Abe é a de um homem que
pula de cima de um arranha-céu e
que, enquanto está caindo, grita:
“Até agora, tudo bem”. Há um ele-
mento de bravura na Abenomics,
que ganhou força principalmente
ao mudar o sentimento dos inves-
tidores. Isso criou um efeito rique-
za entre a minoria dos japoneses
que possuem ações e, por meio do
iene mais fraco, melhorou a com-
petitividade do ainda formidável
setor industrial do país.

Juntamente com Haruhiko
Kuroda, o novo presidente do
banco central, Abe vem tendo
um papel importante na venda
dessa história. Em um pronun-
ciamento feito na Bolsa de Valo-
res de Nova York no mês passa-
do, ele exalou autoconfiança ao
conclamar os americanos a
“comprar minha Abenomics”.

Nesta entrevista, Abe respon-
deu perguntas sobre o que vem
em seguida e o que poderá dar
errado. Um dos riscos é o poten-
cial impacto de um aumento do
imposto sobre consumo de 5%
para 8%, e que entra em vigor em
abril. Muitos economistas elo-
giam a determinação do primei-
ro-ministro na questão do au-
mento do imposto, vendo nisto
um primeiro passo para a repara-
ção da situação financeira alar-
mante do Japão. Outros temem
que e economia esteja frágil de-
mais para suportar o choque. Se
os consumidores pararem de

gastar, dizem eles, a receita tribu-
tária poderá encolher e a econo-
mia retornará recessão.

Abe ignora essas preocupações,
apontando para um pacote de estí-
mulo de 5 trilhões de ienes (US$ 51
bilhões) para conter qualquer im-
pacto negativo. “Tenho certeza de
que conseguiremos suportar o
efeito da alta do imposto sobre
consumo e de que a economia
continuará crescendo. Faremos tu-
do o que estiver ao nosso alcance
para conseguir isso.”

Ele disse estar confiante de que
o governo conseguirá atingir o
objetivo de cortar o déficit pri-
mário — antes dos pagamentos
do serviço da dívida — para 3,3%
do PIB até o ano fiscal de 2015. Se
a economia parar, Abe sugeriu
que ainda terá um poder de fogo
de reserva. “O presidente [do
banco central] Kuroda e eu so-
mos exatamente da mesma opi-
nião no que diz respeito a esca-
par da deflação. O Banco do Ja-
pão vai fazer o que for preciso pa-
ra cumprir sua missão.”

Mas há pelo menos duas preo-
cupações com a política para a in-
flação. A primeira é que a alta re-
cente dos preços ao consumidor —
para 0,8% em agosto — se deveu
quase que exclusivamente aos
maiores preços da energia, resulta-
do do iene mais fraco. Desconside-
rando-se a energia e os custos com
os alimentos, os preços ao consu-
midor continuaram caindo (0,1%).
Assim, o Japão tem o que se chama
de “inflação pelos custos”, em vez
da “inflação por demanda”, que in-
dicaria uma economia saudável.

Um problema relacionado são
os salários. Uma das virtudes da
deflação é a preservação dos pa-
drões de vida. A inflação poderia
simplesmente fazer os consumi-
dores japoneses se sentirem mais
pobres e menos dispostos a gas-
tar — ou menos capazes. Abe já
admitiu que para seu plano fun-
cionar, os salários terão de subir.
Ele vem tentando convencer as
empresas a aumentar os salários
dos trabalhadores, mas até agora
obteve um sucesso limitado.

Na entrevista, ele disse que se-
rá difícil incentivar o aumento
dos salários ligando-os direta-
mente a um planejado corte de
impostos corporativos. Em vez
disso, ele espera criar um enten-
dimento entre empresas e sindi-
catos, de modo que os benefícios
de uma economia melhorada
possam ser compartilhados. “Os
lucros das empresas estão cres-

cendo. Naturalmente, com um
corte nos impostos, eles aumen-
tarão ainda mais. Se isso influen-
ciar os salários, o consumo deve-
rá aumentar, ampliando ainda
mais o crescimento econômico.
Com isso, os lucros corporativos
poderão crescer e teremos entra-
do em um círculo virtuoso.”

Os céticos dizem que esse cená-
rio otimista não significará muita
coisa se o Japão não conseguir ado-
tar reformas estruturais. Econo-
mistas afirmam que o país terá de
aumentar mais rapidamente a
produtividade se quiser conter os
efeitos do envelhecimento da for-
ça de trabalho. É aqui que entra a
chamada “terceira flecha”, uma
“estratégia de crescimento” para
complementar as duas primeiras
“flechas”, a da expansão monetária
e a da flexibilidade fiscal.

Até agora, Abe provocou pou-
ca impressão nesse departamen-
to. Em junho, apresentou uma
lista de ideias em grande parte
abstratas para estimular a inova-
ção, atrair mais mulheres para a
força de trabalho e reduzir a des-
regulamentação. Observadores
ouvem essas mesmas coisas há
anos. E os mercados reagiram
mal: as ações e os bônus caíram
bastante. De lá para cá, a calma
voltou, mas muitos investidores
estão preferindo esperar para ver

o que vai acontecer com a “tercei -
ra flecha” quando Abe fornecer
mais detalhes de seus planos.

O premiê disse ao “FT ” que as re-
formas estruturais são “absoluta -
mente vitais”, mas reconheceu que
os progressos poderão ser lentos.
Uma área crucial é a reforma das
leis do trabalho, onde ele quer faci-
litar as contratações e as demissões
das empresas. Aqueles que apoiam
um relaxamento das leis trabalhis-
tas rígidas afirmam que isso ajuda-
rá a transferir mais rapidamente
trabalhadores para setores em
crescimento e criar igualdade de
condições entre aqueles que pro-
curam um emprego para a vida to-
da e o número crescente de traba-
lhadores ocasionais. No entanto,
Abe reconheceu que facilitar a de-
missão de trabalhadores é uma
questão muito “sensível” e disse
que precisará de mais tempo para
explicar essas políticas.

Em vez disso, ele propôs prosse-
guir com a legislação que estabele-
ce “zonas de desregulamentação”,
que permitiriam às empresas con-
tornas as leis nacionais. Essas zo-
nas seriam diferentes em escala e
escopo dos esforços anteriores,
disse ele. Junichiro Koizumi, outro
primeiro-ministro que prometeu
reformas estruturais drásticas há
dez anos, tentou, sem sucesso,
transformar essas zonas em um

motor de mudanças de políticas.
Outra das prioridades de Abe é

unir-se à Parceria Transpacífico
(TPP), um acordo de livre comércio
de “alto nível” unindo 12 países,
incluindo os EUA. A ideia é ter
pressões externas por reformas no
Japão. Abe despertou a ira de agri-
cultores e outros oponentes da TPP
ao colocar o Japão nas negociações
na última hora. Ele terá de percor-
rer um caminho espinhoso, fazen-
do as concessões necessárias e ao
mesmo tempo cumprindo sua
promessa de proteger produtos
sensíveis como o arroz e o açúcar.
Mesmo assim, a conclusão das
complexas negociações está fora
do alcance de suas mãos. Ele disse
que vai unir esforços para concluir
a TPP até o fim do ano, mas os pro-
gressos deverão ser lentos.

A próxima grande iniciativa se-
rá cortar os impostos corporativos,
no momento em 38%. Abe citou a
Alemanha, onde o patamar é 30%,
como possível referencial. “Estou
consciente da necessidade que te-
mos de competir internacional-
m e n t e”, disse. Aqui, ele enfrentará
a oposição não só daqueles que di-
zem que a Abenomics favorece as
empresas em detrimento dos con-
sumidores, mas também dos su-
postos aliados do Ministério das
Finanças (que é conservador do
ponto de vista fiscal), que não gos-
tam de abrir mão de arrecadação.

A esperada briga sobre os im-
postos corporativos prenuncia as
batalhas que vêm por aí. Parado-
xalmente, com o Partido Liberal
Democrático hoje mais seguro, a
oposição a Abe dentro do seu pró-
prio partido poderá aumentar. O
PLD tem laços com muitos dos in-
teresses instituídos que Abe quer
enfrentar, incluindo agricultores e
médicos. Com o anúncio da Abe-
nomics concluído, parte da tarefa
do premiê a partir de agora será
manter o ímpeto de seu grande
plano. Mas ele também terá um
trabalho árduo para implementar
as políticas, diante de políticos que
podem achar que o Japão já
fez o suficiente.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




