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Títulos dos EUA
mantêm atrativos
a Sara Eisen, da Bloomberg Television. Fahad Almubarak, presidente do Banco Central da Arábia Saudita, afirmou aos jornalistas que
“a atual crise dos EUA terminará e
acreditamos que seus efeitos sobre os nossos investimentos não
serão duradouros”.
A combinação de críticas e de
confiança foi refletida pelo presidente da Pacific Investment Management Co., Mohamed El-Erian,
que afirmou que a gestora do
maior fundo de títulos do mundo
continuará possuindo títulos do
Tesouro de curto prazo, já que espera que os legisladores aumentarão o limite de endividamento do
país, de US$ 16,7 trilhões.
“Na hora do aperto, haverá um
acordo”, comentou El-Erian numa conferência do setor financei-
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Os líderes das finanças de países
com maisde US$ 1,3 trilhão em títulos do Tesouro americano não deram sinais de planejar vendê-los
mesmoapósos EUAterem enfrentado a condenação pelo impasse fiscal, que continua sem solução e
ameaça levar o país ao default. Os
responsáveis pelas políticas econômicas do Japão, da Índia, da Rússia
e da Arábia Saudita expressaram
confiança na capacidade dos EUA
de pagar suas contas. O potencial
default dominou as reuniões anuais
do Fundo Monetário Internacional
e do Banco Mundial, concluídas ontem em Washington.
“A única solução é que o próprio governo e o Congresso americano resolvam o problema”, declarou o Ministro da Fazenda do Japão, Taro Aso, em uma entrevista

e

Apesar do impasse sobre a elevação do teto da dívida dos EUA, líderes das finanças de
vários países garantem que continuarão investindo em papéis do Tesouro americano

“

Nosso investimento
nos títulos do Tesouro
americano é de longo
prazo, portanto não
acredito que haja
muita necessidade
de grandes revisões
sobre como investimos
as nossas reservas”
Anton Siluanov
Ministro da Fazenda da Rússia

ro durante a reunião do FMI. Um
default “desencadearia falhas”
nos mercados de garantias e “seria um grande golpe à economia”,
opinou El-Erian.
O Secretário do Tesouro, Jacob
Lew, aproveitou a presença de
seus colegas para destacar os riscos da inércia, afirmando que os
EUA são “a âncora do sistema financeiro internacional e que seus
ativos têm status de refúgio”.
Embora os títulos do Tesouro tenham se tornado “ligeiramente
menos atrativos”, o presidente do
Banco de Reserva da Índia, Raghuram Rajan, afirmou que “não venderemos os nossos ativos americanos e os manteremos”. Almubarak, da Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo, afirmou que “somos investidores de

longo prazo” e “a nossa visão de
longo prazo é positiva”.
“Nosso investimento nos títulos do Tesouro americano é de longo prazo, portanto não acredito
que haja muita necessidade de
grandes revisões sobre como investimos as nossas reservas”, disse o Ministro da Fazenda da Rússia, Anton Siluanov.

Situação dos emergentes
no centro dos debates
A situação dos mercados emergentes foi o outro principal tópico de
debate em Washington. O Ministro da Fazenda da Alemanha, Wolfgang Schäuble, afirmou que “os riscos se desviaram” em sua direção.
O FMI prevê que neste ano os países em desenvolvimento estejam a
caminho do seu pior crescimento
desde 2009, quando ajudaram a
resgatar o mundo da recessão.
A preocupação dessas economias é que a Reserva Federal e outrosBancosCentraisimportantesretirem seus estímulos monetários
muito rapidamente, provocando
um êxodo de capitais e aumentando os custos de tomar empréstimos.
O presidente do Banco Central
do México, Agustín Carstens, afirmou que se o Fed estiver respondendo a um fortalecimento da expansão, então se trataria finalmente da melhor notícia.
“Se o Fed conseguir fortalecer a
economiaamericana,issobeneficiará todo o mundo”, disse Carstens
em uma entrevista. Bloomberg News
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Vestido é leiloado por 119 mil euros
A venda de uma das importantes coleções privadas de alta-costura
privadas e de prêt-à-porter dos últimos 25 anos do século XX teve início
ontem no Hotel Drouot, em Paris, com o leilão de um vestido de Yves
Saint Laurent por 119.000 euros. A coleção pertence a Danielle Luquet
de Saint-Germain, que foi modelo e musa de Saint Laurent. No total,
12.000 peças — roupa e acessórios — serão leiloadas em vários lotes. AFP
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Republicanos e
democratas têm
só mais três dias

is.

Matéria
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Caso o governo americano e a oposição não cheguem a acordo,
país pode entrar em default a qualquer momento após o dia 17
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Crise nos EUA dominou o
debate no encontro do FMI e
Banco Mundial em Washington
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Os líderes do Senado dos Estados Unidos disseram
ontem que estão se aproximando de um acordo
para reabrir o governo e elevar o limite da dívida
norte-americana. Os líderes democrata Harry Reid
e republicano Mitch McConnell, que iniciaram
conversações no sábado, apareceram juntos no
plenário do Senado para expressar otimismo de que
um acordo pode ser finalizado nos próximos dias.
Se a proposta for aprovada no Senado,
comandado pelos democratas, irá então
para a Câmara dos Deputados, liderada
pelos republicanos.
Uma reunião entre o presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, e líderes do Congresso para
discutir o progresso de um acordo para reabrir o
governo e elevar o teto da dívida do país
programada para o final da tarde ontem foi adiada
para dar mais tempo ao Senado.
Obama tinha agendado um encontro
com o líder da maioria no Senado, Harry Reid,
o líder republicano no Senado, Mitch McConnell,
o presidente da Câmara dos Deputados,
John Boehner, e a líder democrata na Câmara,
Nancy Pelosi. “A reunião foi adiada para
permitir que líderes no Senado tenham
tempo para continuar a fazer progressos
importantes rumo a uma solução que aumente
o limite da dívida e reabra o governo”, informou
a Casa Branca em um comunicado.
Autoridades do governo norte-americano
disseram que o adiamento deve ser visto
como positivo, em linha com que havia sido
anunciado um pouco antes pelos líderes
democrata e republicano no Senado. Agências
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Líderes do Senado dizem
que estão perto de acordo
para superar impasse

Senador Harry Reid: “Nossas discussões foram substanciais”

O governo e o Congresso dos Estados Unidos têm apenas três dias para chegar a um acordo sobre o orçamento e aumentar o teto da dívida
para evitaraameaçadoprimeirodefaultde sua história.ODepartamento do Tesouro advertiu que, a partir
da próxima quinta-feira, não poderá cumprir com todos os seus compromissos e, por isso, o Congresso
precisa votaruma leipara elevarolimite do endividamento e evitar
uma interrupção dos pagamentos.
Ninguém sabe até que data exata
oTesouropoderá garantirseuspagamentos. Pode ser a qualquer momento depois de 17 de outubro, em
função das variações diárias da tesouraria. Uma estimativa do Escritório do Orçamento situa a data entre 22 e 31 de outubro.
Odestino do dólar, moeda de reserva mundial, e os bônus do Tesouro, considerados os mais seguros do
planeta, dependem das negociaçõesqueosrepublicanosedemocratas realizam no Congresso e, particularmente, no Senado, onde neste
fim de semana foram realizadas
conversações ainda infrutíferas.
Todos estãode acordoque ocalote dos Estados Unidos será algo catastrófico, masos republicanos querem tirar proveito do impasse para
obter reformas no orçamento, em
particular no sistema de aposentadorias e no plano de saúde pública
para os maiores de 65 anos e os mais
carentes, programas que consomem 43% do orçamento federal.
O presidente Obama se nega a
negociar “com uma arma na cabeça”eacusaseusadversáriosrepublicanos de irresponsabilidade. Estes
acreditam que, graças a uma estratégia parecida, Bill Clinton, quando
era presidente, se viu forçado a fazer concessões sobre o orçamento.
“Nossas discussões foram substanciais e continuaremosnegociando”, afirmou no domingo Harry
Reid, chefe da bancada majoritária
democrata no Senado.
Os legisladores devem resolver
dois assuntos: aumentar o limite da
dívida e adotar uma lei de orçamento que permita a reabertura das
agências federais, fechadas em 1º de
outubropelanãoaprovação doorçamento para o ano fiscal 2014. AFP

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 out. 2013, Mundo, p. 26-27.

