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1.Nada justifica o pessimis-
mo em relação aos emer-
gentes, dirá o presidente

do BC, Alexandre Tombini, em
seu discurso hoje.

2.Ele falará que programa
que ofertou US$ 60 bi
para controlar os exces-

sos do câmbio pode continuar

3.O presidente do BC co-
brará a reforma do FMI,
aprovada em 2010 e ain-

da pendente de ratificação pelo
Congresso americano.

4.Tombini destacará tam-
bém a forte capitaliza-
ção do sistema financei-

ro do Brasil.

Papéis de infraestrutura
terão o apoio do BNDES

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O presidente Barack Obama re-
jeitou ontem a proposta de de-
putados republicanos de au-
mentar o limite de endivida-
mento do país por apenas seis
semanas, o que afastaria o risco
de calote a partir do dia 17 de
outubro, mas reabriria a discus-
são em torno do assunto no fim
de novembro.

Também não houve acordo
que permita a reabertura do go-
verno, que completou ontem
dez dias de paralisação quase to-
tal, em razão do impasse entre
democratas e republicanos nas
discussões sobre o orçamento.

“Uma proposta vinculada às
negociações orçamentárias
que eleve o teto de endivida-
mento por apenas seis semanas
nos colocará exatamente onde
estamos hoje dentro de seis se-
manas”, declarou o porta-voz

da Casa Branca, Jay Carney.
O seu briefing diário a jorna-

listas, que ocorre no início da
tarde, foi adiado para as 16h03,
depois do fechamento das Bol-
sas de Valores. Nos últimos três
dias, o Dow Jones subiu 460,58
pontos, movido pelos indícios
de que poderia haver um acor-
do entre democratas e republi-
canos para afastar o risco de ca-
lote –foi a maior alta no mesmo
espaço de tempo desde dezem-
bro de 2011.

Segundo Carney, o presiden-
te não quer o retorno da “enor-
me incerteza” para a economia
na véspera do feriado de Ação
de Graças, em 28 de novembro,
uma temporada de compras im-
portante nos Estados Unidos.

Obama também não deseja
uma solução-tampão para a cri-
se. “Sua posição é a de que a coi-
sa certa a ser feita é remover es-
sa arma da mesa e o limite de
endividamento seja estendido
de uma maneira que assegure
que não haja sugestão ou sinal
de que o calote é uma opção,
porque a nossa economia não
pode suportar esse tipo de abor-
dagem para resolver nossas dife-
renças em relação ao orçamen-
to", ressaltou Carney.

O limite de endividamento
do Tesouro será alcançado no
dia 17 . Sem autorização do Con-
gresso, o governo perderá em
poucos dias a capacidade de se
financiar no mercado, o que le-
varia ao calote de pelo menos
parte de suas obrigações.

Condições. A ala mais à direita
do Partido Republicano condi-
cionoua elevação do teto a nego-
ciações que reduzam o déficit e
a trajetória da dívida pública
americana. Disse ainda que só
aprovaria o orçamento se hou-
vesse retirada total dos recur-
sos destinados ao financiamen-
to da reforma da saúde aprova-
da em 2010. Chamada de Oba-
macare, ela é a principal bandei-

ra do presidente e entrou em
um estágio crucial no dia 1.º,
quando começaram a funcio-
nar os mercados online para a
venda de planos de saúde.

Com o passar dos dias, a rejei-
ção ao Obamacare perdeu espa-
ço na retórica republicana, que
se concentrou cada vez mais
em questões fiscais.

Depois do aberto confronto
das últimas semanas, os dois la-
dos deram declarações concilia-

doras ontem, indicando que po-
de haver avanços nas negocia-
ções nos próximos dias. Mas na-
da de concreto foi anunciado.

Obama conversou por telefo-
ne na manhã de ontem com o
presidente da Câmara de Repre-
sentantes, o republicano John
Boehner, e ambos anunciaram
que as discussões continuam.

Os republicanos estão sob
pressão crescente para resolver
o impasse que criaram. Os efei-

tos do fechamento do governo
estão sendo percebidos de ma-
neira mais aguda pela popula-
ção, com suspensão de progra-
mas de alimentação de crian-
ças, fechamento de parques pú-
blicos e ameaças ao pagamento
de benefícios sociais.

Pesquisa realizada pelo jor-
nal Wall Street Journal e a rede de
TV NBC indica que 53% dos en-
trevistados responsabilizam os
republicanos pela paralisação
do governo, 22 pontos porcen-
tuais acima dos que colocam a
culpa em Obama.

O levantamento mostra que a
estratégia dos republicanos po-
de afetar as chances de seus can-
didatos nas eleições parlamen-
tares do próximo ano. Dos en-
trevistados, 47% disseram que
gostariam de ver um Congresso
controlado pelos democratas,
acima dos 39% que preferem
um Parlamento de maioria re-
publicana, como o atual. No
mês passado, a vantagem dos
democratas era de apenas três
pontos porcentuais.

A percepção popular em rela-
ção à oposição também se dete-
riorou. Só 24% disseram ter
uma opinião favorável aos repu-
blicanos. O índice é ainda mais
baixo (21%) em relação à extre-
ma direita do partido, represen-
tada pelos conservadores do
Tea Party.

Obama rejeita elevar teto da dívida por seis semanas

● Crescimento estimado
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Brasil está preparado para
turbulências, diz Tombini
Latinos devem evitar novos estímulos fiscais e elevar investimento, recomenda o FMI

DOUG MILLS/NYTIMES
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Semacordo.Obama conversou por telefone com Boehner

Rolf Kuntz
ENVIADO ESPECIAL / WASHINGTON

O Brasil e outros emergentes
estão preparados para a tur-
bulência financeira prevista
para os próximos tempos e
nada justifica o pessimismo
em relação a esses países, di-
rá hoje pela manhã o presi-
dente do Banco Central (BC),
Alexandre Tombini, na reu-
nião do órgão político mais
importante do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), o

Comitê Monetário e Finan-
ceiro formado por 24 minis-
tros – uma espécie de conse-
lho diretor da organização.

Desde o ano passado, o Fede-
ral Reserve (Fed, o banco cen-
tral dos Estados Unidos) tem
emitido até US$ 85 bilhões por
mês para irrigar os mercados e
estimular a reativação dos Esta-
dos Unidos. O esperado aban-
dono dessa política, anunciado
em maio, já causou tensões nos
mercados financeiro e cambial
e o início da mudança, ainda

sem data, deverá provocar no-
vos abalos em todo o mundo.

Com US$ 380 bilhões de re-
servas e suficiente flexibilidade
cambial para absorver choques,
o Brasil já usou nos últimos me-
ses, lembrou Tombini, as bem
conhecidas e bem testadas polí-
ticas dos manuais – deixar o
câmbio flutuar e controlar os ex-
cessos com um programa de
oferta de US$ 60 bilhões até o
fim deste ano. Esse programa
deu certo e poderá ser estendi-
do para mais tempo, disse o pre-

sidente do BC. Além disso, o sis-
tema financeiro do Brasil, acres-
centará, está “fortemente capi-
talizado” e a dívida externa bra-
sileira de curto prazo está em
cerca de US$ 40 bilhões, algo na
faixa de 2% a 3% do Produto In-
terno Bruto (PIB).

Tombini vai discursar na reu-
nião do comitê em nome do Bra-
sil e de mais dez países de seu
grupo (a maior parte dos sócios
do FMI reúne-se em grupos,
sob a liderança do mais forte,
para somar votos). Ele substi-

tuirá o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, ausente da as-
sembleia anual.

Excesso. No discurso, ele resu-
mirá o quadro geral de expan-
são ainda lenta apresentado pe-
los economistas do Fundo, lem-
brará as perspectivas de cresci-
mento mais vagaroso dos emer-
gentes e classificará como “tal-
vez excessivo” o pessimismo a
essa categoria de países.

Além disso, cobrará dos EUA
a ratificação da reforma das co-
tas e da governança do Fundo
aprovada em 2010 e ainda pen-
dente de ratificação pelo Con-
gresso americano. Todos os de-
mais países-membros do G-20
jácompletaram o processo, lem-
brará Tombini.

Cobrança semelhante foi fei-
ta em comunicado do G-20, on-
tem, depois da costumeira reu-
nião de ministros do grupo. Os
ministros do grupo também re-
comendaram aos americanos a
rápida solução de seus proble-
mas fiscais imediatos – um eufe-
mismo para indicar o impasse
político em torno do orçamen-
to do novo ano fiscal, iniciado
em primeiro de outubro, e do
teto da dívida.

O teto, US$ 16,7 trilhões, de-
ve ser alcançado no dia 17 e, sem
um acordo para elevação do va-
lor, o Tesouro americano impo-
rá um calote a uma parte de
seus credores. O governo dos
EUA, obviamente integra o
G-20 e aproveitou a ocasião pa-
ra participar do recado aos opo-
sicionistas em Washington.

Economistas e dirigentes do
Fundo mostram-se menos oti-
mistas que Tombini quanto às
condições do Brasil e de alguns
outros emergentes, especial-
mente latino-americanos, para
atravessar sem danos a nova
transição da economia global.
Sem os ventos favoráveis dos úl-
timos anos – capital barato e
bons preços de produtos bási-

cos –, o crescimento será me-
nor e ao mesmo tempo será pre-
ciso enfrentar novas instabilida-
des nos mercados financeiros.

A recomendação geral é “evi-
tar a tentação de políticas fis-
cais expansionistas” para esti-
mular a economia e usar o câm-
bio flexível e a política monetá-
ria como primeiras linhas de de-
fesa. Quanto à política fiscal, a
sugestão aponta um caminho
exatamente contrário ao segui-
do pelo governo brasileiro nos
últimos anos. Novos estímulos
apenas enfraqueceriam as fi-
nanças públicas e levariam a
maior desequilíbrio nas contas
externas, disse ontem o diretor
do Departamento do Hemisfé-
rio Ocidental do FMI, Alejan-
dro Werner. Além disso, o po-
tencial de crescimento dimi-
nuiu de modo geral na região e é
preciso investir mais. No caso
do Brasil, o potencial é estima-
do em pouco mais de 3% ao ano,
um dos mais baixos da América
Latina.

● Semmudanças

Proposta foi feita pelos
republicanos; o impasse
também continua com
relação à paralisação
quase total do governo

WASHINGTON

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) vai apoiar o lança-
mento de debêntures destina-
das ao financiamento de obras
de infraestrutura no País, por
meio do fortalecimento das ga-

rantias dadas aos investidores
e da compra de cotas subordi-
nadas, que oferecem maior ris-
co do que as principais, disse
ontem em Washington o presi-
dente da instituição de fomen-
to, Luciano Coutinho.

A expectativa do governo é
que o mercado de capitais am-

plie gradualmente sua partici-
pação no financiamento dos
projetos de longo prazo, o que
permitirá a redução correspon-
dente dos recursos fornecidos
pelo BNDES.

Mas Coutinho ressaltou que
esse processo vai ocorrer ao
longo de anos e só será signifi-
cativo depois que o mercado
de capitais criar mecanismos
de financiamento de longo pra-
zo que possam sustentar os in-
vestimentos em projetos de in-
fraestrutura.

“Temos de fazer isso de ma-
neira calibrada e prudente”, de-
clarou, durante seminário so-
bre economia brasileira promo-
vido pelo Brazil Institute do
Wilson Center.

Joaquim Levy, presidente
executivo do Bradesco Asset
Management, e Murilo Portu-
gal, presidente da Federação
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), concordaram em que o
mercado de capitais terá papel
relevante no financiamento
dos projetos de longo prazo,

em paralelo aos empréstimos
do sistema bancário.

Potencial. Na avaliação de
Levy, os bônus de infraestrutu-
ra têm potencial de captar cer-
ca de US$ 5 bilhões ao ano. Ou-
tras fontes de recursos no mer-
cado de capitais são as Bolsas
de Valores, por meio da emis-
são de ações, e a participação
nos projetos por fundos de pri-
vate equity.

Coutinho ressaltou que o
único caminho para o Brasil

crescer acima de 4,0% ao ano é
a elevação do volume de inves-
timentos a um patamar de pelo
menos 22% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) – o indicador
deve fechar 2013 próximo de
19%.

Pesquisa do BNDES com em-
presas indica que existe a dispo-
sição de investir US$ 1,9 tri-
lhão nos próximos quatro
anos. Se isso se confirmar, Cou-
tinho disse que a relação inves-
timentos/PIB subiria para cer-
ca de 20%. / C.T.

“Uma proposta vinculada às
negociações orçamentárias
que eleve o teto de
endividamento por apenas
seis semanas nos colocará
exatamente onde estamos
hoje dentro de seis
semanas.”
Jay Carney
PORTA-VOZ DA CASA BRANCA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 out. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




