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Internacional

Fim de ciclo Região vê corte de estímulos do Fed e desaceleração chinesa

Novo cenário global testa a
economia da América Latina
Fabio Murakawa
De São Paulo

A América Latina ganhou um
respiro com a decisão do Fed, o
banco central dos Estados Unidos,
de manter, ao menos por enquan-
to, a política monetária expansio-
nista. E também com a estabiliza-
ção no ritmo de crescimento da
China que, ao que tudo indica, não
terá um pouso forçado. Mas esse
novo cenário global — que implica
a redução das fontes de financia-
mento e um nível de preços mais
baixo para as commodities — re -
presenta um grande desafio para
as economias a região, que terão
um período de ajustes para sonhar
em voltar aos patamares de cresci-
mento da última década.

Analistas ouvidos pelo Va l o r
concordam que a América Latina
atravessará nos próximos anos
uma fase de crescimento menor.
Recentemente, todos baixaram
suas projeções para a região.

Essa é a mesma avaliação do
FMI (Fundo Monetário Interna-
cional), que publica semestral-
mente seu “World Economic Ou-
tlook” (panorama econômico
mundial). Em abril, o título para a
seção de América Latina e Caribe
era “Crescimento Maior Apoiado
por Condições de Financiamento
Fav o r áv e i s ”. No documento lan-

çado na semana passada, o cabe-
çalho da região mudou para
“Crescimento Está Deprimido”.

O HSBC também reduziu a esti-
mativa de crescimento para a re-
gião. Há três meses, o banco pre-
via uma alta do PIB de 2,7% em
2013 e 3,3% em 2014. Em relató-
rio deste mês, os números caíram
a 2,3% e 2,9%, respectivamente.

“O clima econômico será me-
nos favorável [em 2014] para a
América Latina do que tem sido
por muitos anos”, diz Nicholas
Watson, analista para Américas
da consultoria Control Risks, em
e-mail a clientes. “Os preços das
commodities, nos quais muitos
países se apoiaram nos anos de
boom, estão em tendência decli-
nante, enquanto o crescimento da
China se desacelera e dá todos os
sinais de que entrará em uma no-
va fase — chame isso de um ritmo
firme de 7% [ao ano], em vez do
galope de 9% da última década.”

André Loes, economista-chefe
do HSBC para a América Latina,
diz que o grande problema hoje a
ser solucionado pela região é o
déficit em conta corrente (resul-
tado negativo do país nas suas
transações com o exterior).

O déficit vem crescendo nos úl-
timos anos, mas o ritmo se acele-
rou recentemente com a queda
dos preços das commodities, num

momento em que há perspectivas
de redução do financiamento ex-
terno — com o provável fim da po-
lítica expansionista do Fed.

“É bom que demore um pouco
mais [o fim dos estímulos do Fed],
porque dá mais tempo para a re-
gião ajustar a conta corrente”, diz
Loes. “O mecanismo de ajusta da
conta corrente é sempre uma mis-
tura de crescimento um pouco
menor com câmbio depreciado. A
depreciação já vem ocorrendo,
mas haverá um crescimento um
pouco menor dos países da região
para fazer esse ajuste que o câmbio
sozinho não consegue fazer.”

Loes estima que o déficit em
conta corrente em nove das princi-
pais economias da região (Argen-
tina, Brasil, Chile, Colômbia, Méxi-
co, Panamá, Peru, Uruguai e Vene-
zuela) chegará a 2,4% do PIB ao fi-
nal deste ano e 2% em 2014, contra
1,2% em 2011. Já o PIB desses mes-
mos países deverá crescer, em mé-
dia, 2,3% em 2013 e 2,9% no ano
que vem, contra 4,2% em 2011.

“Parte relevante desse cresci-
mento que claramente está menor
do que foi nos últimos anos é o fato
de você ter que ajustar um déficit
em conta corrente que cresceu e
que, com menos financiamento
externo, precisa ser reduzido.”

Para Loes, no entanto, a redução
dos estímulos do Fed pode não ne-

cessariamente representar uma
má notícia para a região. Sobretu-
ro porque, se ela ocorrer, isso signi-
ficará que a economia americana
estará crescendo a um ritmo consi-
derado satisfatório. “A China é o
principal destino das exportações
da região. Mas os laços são muito
mais fortes com os EUA”, diz ele.

Dentre esses laços, ele cita o es-
toque de investimentos diretos
americanos na região e o fato de as
commodities, principal produto
da pauta de exportações regional,
estarem cotadas em dólar. “Um
maior crescimento da economia
americana pode servir como con-
trapeso ao menor da China”, diz.

Fonte: FMI. * Estimativa
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Países mais ajustados, como Chile, sofrerão menos
De São Paulo

O novo cenário global, com um
menor crescimento chinês e me-
nos dólares no mercado, terá im-
pacto diferente em distintos países
da região, afirmam analistas. Na
opinião deles, a turbulência será
menor para países com economias
mais ajustadas, caso do Chile e do
Peru. Enquanto isso, países com
maiores problemas estruturais,
como Brasil, Argentina e Venezue-
la, tendem a sofrer mais.

Nicholas Watson, da Control
Risks, afirma que a retirada dos es-
tímulos do Fed levará a uma “re -
versão do fluxo de capitais para fo-
ra da América Latina”. Isso, diz ele,
enfraquecerá as moedas locais e le-

vará a um aumento das taxas de ju-
ros, “ameaçando países como o
Brasil que têm maiores necessida-
des de financiamento”. “Parafra -
seando [o megainvestidor] War-
ren Buffett, é quando a maré dimi-
nui que você descobre quem está
nadando pelado”, diz Watson.

“2014 vai expor as diferenças
entre esses países [Brasil, Argenti-
na, e Venezuela] e seus primos
mais pragmáticos, liderados pelo
Chile e seus similares, que desfru-
tam de fundamentos econômicos
mais sólidos do que no passado
que lhes darão uma melhor blin-
dagem contra a volatilidade do
m e r c a d o”, afirma. “Esses países es-
tão protegidos por baixos déficits
em conta corrente, maiores níveis

de reservas e menos dívidas em dó-
lar. Eles têm ainda mais margem
para depreciar a moeda.”

Ontem, a agência Reuters divul-
gou uma pesquisa com 80 bancos
e consultorias sobre as perspecti-
vas para sete países da região em
2014. Na média, os analistas derru-
baram suas previsões, de julho, pa-
ra o PIB para seis deles — Argenti -
na, Brasil, Chile, México, Peru e Ve-
nezuela. A exceção foi a Colômbia.

O corte mais drástico nos prog-
nósticos de 2014 foi para o Brasil,
de 3% para 2,4%, disse a agência
em uma nota. Os entrevistados
previram que o Fed adiará a redu-
ção dos estímulos até o primeiro
trimestre do ano que vem. “Méxi -
co e Chile se beneficiarão dessa

janela de oportunidade para bai-
xar as taxas de juros no final do
a n o”, reportou a agência. “O Bra-
sil é uma clara exceção, depois de
haver aumentado sua taxa de ju-
ros de referência cinco vezes se-
guidas desde abril para reduzir as
expectativas inflacionárias.”

Os analistas, porém, não creem
que um 2014 difícil jogará a região
em uma crise econômica. André
Loes, do HSBC, diz que a principal
razão está no grande volume de re-
servas internacionais que os países
latino-americanos acumularam
durante os anos de bonança. “Ho -
je, a região têm uma proteção mui-
to maior contra uma redução nos
financiamentos externos do que
teve no passado.” (FM)

Empresariado na
Argentina vê eleições
como ponto de virada
Marli Olmos
De Mar del Plata

Historicamente acuados e ame-
drontados, os empresários da Ar-
gentina perceberam agora um es-
tímulo para passar da posição de
críticos a coadjuvantes nas tentati-
vas da gestão pública de promover
o crescimento do país. A alavanca
que fomenta a mobilização em-
presarial é a proximidade das elei-
ções legislativas, no dia 27, que
tendem a consagrar o fracasso do
plano da presidente Cristina Kir-
chner de manter-se no poder.

“Se obedecermos a Constitui-
ção, esse governo não continua”,
afirma o gerente-geral da IBM na
América do Sul, Jorge Goulu. “Na
Argentina, há regras escritas e
não escritas. A indefinição é o
maior problema hoje no país”,
destaca. Goulu é um tipo raro de
executivo na Argentina que gasta
metade do seu tempo de trabalho
empenhado a estimular o empre-
sariado a participar da condução
da política econômica do país.

Dezenas de discussões, ao longo
do ano, envolvendo executivos de
grandes multinacionais e empre-
sários locais, fizeram nascer esse
sentimento de que o setor produti-
vo pode e deve participar de uma
reviravolta na condução da econo-
mia. A sensação de que as eleições
que renovarão Câmara e Senado
estão a seu favor deu fôlego extra
ao principal encontro empresarial
anual argentino, que chega à 49a

edição em Mar del Plata. Como nos
48 anos anteriores, presidentes de
empresas e dirigentes de segundo
escalão discutem economia e polí-
tica. A diferença, neste ano, é saber
que lideranças do setor produtivo
têm a seu favor candidatos às elei-
ções legislativas que fazem oposi-
ção ao governo, o que significa o
fim da era Kirchner no poder.

“Pelo discurso dos candidatos às
eleições legislativas podemos per-
ceber a iminência da mudança”,
diz Manoel Blanco, presidente do
Instituto para o Desenvolvimento
Empresarial da Argentina (Idea).
Esse instituto conseguiu aglutinar
executivos que não costumam ver
em suas entidades de classe força
suficiente para uma mobilização.
Estão em Mar del Plata nada me-
nos do que 900 pessoas de alto es-
calão, que desde ontem discutem
muito mais do que reivindicações
típicas de empresas, como infraes-
trutura ou carga tributária.

O fórum estendeu a discussão
a temas que se aproximam de
preocupações típicas das gestões
públicas, como inclusão social e
os riscos que uma nação que ele-
geu a democracia pode enfrentar
quando governantes personifi-
cam o poder e fazem disso moti-

vo para baixar resoluções.
Em dezembro a democracia

completará 30 anos na Argentina.
Mas nenhum dos palestrantes do
encontro vê motivos para come-
morar. A maioria aponta a demo-
cracia como um instrumento que
veio para conceder autorizações a
governantes por meio de eleições.
“A democracia nos tornou anôni-
mos”, diz o presidente da Funda-
ção de Estudos Sociais, José Nun.

No primeiro dia do encontro,
empresários aplaudiram pales-
trantes como o constitucionalista
Daniel Sabsay, que recorreu a
Luiz XIV para comparar a situa-
ção da Argentina nos últimos
anos ao princípio do governante
francês: “O rei não erra nunca”.

De maneira geral, os empresá-
rios evitam falar sobre expectati-
vas eleitorais. O presidente de
uma grande multinacional da
área metalúrgica diz que o maior
problema é a inflação. “Não con-
seguimos falar com nenhum mi-
nistro e nunca se sabe se podere-
mos importar um insumo”, diz.

“A inflação é claramente um
grande problema”, afirma Miguel
Blanco, diretor do Swiss Medical
Group e presidente do Idea. Ape-
sar de deixar claro que não fala so-
bre política, o presidente do HSBC,
Gabriel Diego Marino, demonstra
otimismo em relação ao futuro da
economia do país. “Ninguém gos-
ta de inflação, mas as perspectivas
em todos os setores indicam que as
coisas vão melhorar”, diz.

As aflições que os empresários
esperam conseguir resolver a par-
tir das eleições aparecem na divul-
gação de uma pesquisa que ouviu
206 executivos neste mês. Segun-
do a pesquisa, a maior parte das
empresas na Argentina opera com
mais de 80% de capacidade. Mas a
maioria não sente segurança para
investir em ampliação, produtivi-
dade ou desenvolvimento tecnoló-
gico. Mais da metade de 206 exe-
cutivos ouvidos apontou como
medidas apropriadas para fazer
investimentos em 2014 a elimina-
ção de impostos extorsivos, políti-
ca fiscal de estímulo para investi-
mentos e regras de jogo claras.

A questão dos impostos foi
apontada por 60% dos entrevista-
dos e as outras duas por 55% e
54%, respectivamente. A pesquisa
é da consultoria D'Alessio Irol.

Impostos, taxa de câmbio e
inflação foram, nessa ordem,
apontados como principais fato-
res que afetam a competitivida-
de. E, exceto o setor bancário, os
empresários não veem onde
buscar recursos. Segundo a
abordagem, entre 58% e 60% dos
executivos disseram ser nulo o
crédito em bancos de desenvol-
vimento e organismos públicos.

Chile deve ter 2o t ur no
com Bachelet à frente
César Felício
De Buenos Aires

A ex-presidente chilena Michel-
le Bachelet, de uma coligação de
centro-esquerda, enfrentaria um
segundo turno nas eleições presi-
denciais chilenas, segundo pesqui-
sa de intenção de voto da Universi-
dade Diego Portales (UDP), divul-
gada ontem. Não há certeza sobre
o adversário: poderia ser a candi-
data apoiada pelo governo, a ex-
ministra Evelyn Mathei, de direita,
que está tecnicamente empatada
com o independente Franco Parisi
e com o esquerdista Marco Enri-
quez-Ominani. O primeiro turno
acontece no dia 17 de novembro.

Segundo a pesquisa, Bachelet
tem 37,7% das intenções de voto,
seguida por Mathei, com 12,3%;
Parisi, com 10,6%; e Enriquez Omi-
nani com 7%. A margem de erro é
de 2,7 pontos percentuais.

A UDP fez ainda uma simulação
de segundo turno. Caso a disputa
se dê entre Bachelet e Mathei, a ex-
presidente ganharia por 47,4% a
17,2%. Se o rival for Parisi, a dife-
rença é menor: Bachelet teria
44,5% contra 18,8% do adversário.

Desde 1990, duas coligações

concorrem de forma competitiva
as eleições chilenas e ganharam
todas as cinco eleições presiden-
ciais. A Concertação, que reúne
socialistas, democratas-cristãos e
comunistas, venceu as eleições de
1990 a 2006, sendo esta última
com Bachelet. A Aliança, que reú-
ne as siglas de direita Renovação
Nacional e União Democrata In-
dependente, elegeu em 2010 o
atual presidente Sebastian Pìñera.

Piñera faz um governo marcado
por protestos populares. Sua coli-
gação teve que trocar duas vezes de
candidato este ano. Em maio, Law-
rence Golborne, ex-ministro de
Obras Públicas, renunciou após
acusações de irregularidades. Em
julho, seu substituto, o ex-ministro
da Fazenda Pablo Longueira, desis-
tiu alegando sofrer de depressão.

Franco Parisi é um economista
que ganhou popularidade como
âncora de um programa de TV. Ele
concorre como independente às
eleições, o que é permitido na le-
gislação chilena, desde que o inte-
ressado reúna 50 mil assinaturas
de apoio. Ele nunca concorreu a
eleições e exerceu um cargo de se-
gundo escalão no governo de Piñe-
ra até meados do ano passado.

Fujimori é réu de novo
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Despenteado, sem óculos e
arrastando os pés, o ex-presidente do
Peru Alberto Fujimori (1993-2000)
compareceu ontem a uma corte, na
periferia de Lima, para o início do
quinto julgamento que tem que
enfrentar desde que deixou o poder.
Ao se sentar, tomou um comprimido e
mediu a sua pressão. O promotor Julio
Arbizu reagiu dizendo que Fujimori
estava apelando a um “s h ow
m i d i á t i c o” — aliados do
ex-presidente, que tem 75 anos, estão
fazendo campanha para que receba
um indulto devido ao estado abalado
de sua saúde. Fujimori atualmente já
está preso, cumprindo sentença de 25
anos de prisão por crimes contra a
humanidade e corrupção. Ele agora
tem que se defender da acusação de
que desviou mais de US$ 40 milhões
de fundos públicos para financiar
jornais que fizeram campanhas para
que pudesse se reeleger novamente à
Presidência. Caso seja condenado, seu
tempo na prisão não aumentará, já
que no Peru as sentenças não se
acumulam, prevalecendo a maior.

China poderá controlar
usina nuclear britânica
Agências internacionais

O ministro das Finanças do
Reino Unido, George Osborne,
anunciou ontem que o governo
britânico irá permitir que uma
empresa chinesa tenha o controle
acionário de uma usina nuclear
em seu território. É o primeiro
país ocidental a fechar um acordo
do gênero com os chineses.

Osborne fez o anúncio durante
visita a uma usina no sul da China.

Ele disse que a participação chine-
sa provavelmente começará de
forma minoritária, mas que pode-
ria avançar até deter o controle.

O Reino Unido está buscando
alternativas para diminuir a de-
manda por combustíveis fósseis.
O ministro não mencionou um
projeto específico, mas a primei-
ra usina nuclear britânica em 20
anos está sendo construída pela
EDF, da França, em Hinkley, no
sudoeste da Inglaterra.

Curtas

Emprego nos EUA
Os novos pedidos de segu-

ro-desemprego nos Estados Uni-
dos somaram 358 mil na sema-
na terminada no dia 12 de outu-
bro. O número representa uma
queda de 15 mil em relação a
uma semana antes. Alguns eco-
nomistas previam uma leitura
de 330 mil. Na média das quatro
últimas semanas, houve, contu-
do, aumento de 11.750 solicita-
ções, para um total de 336,5 mil,
conforme relatório divulgado
ontem pelo Departamento do
Trabalho americano.

Superávit na eurozona
O superávit em conta corrente

da zona do euro aumentou em
agosto, para € 17,4 bilhões, após
registrar € 15,5 bilhões um mês
antes, segundo dados revelados
ontem pelo Banco Central Euro-
peu (BCE).

Conselho de Segurança
Arábia Saudita, Chade, Chile,

Lituânia e Nigéria foram eleitos
ontem para uma mandato de
dois anos no Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas. Os paí-
ses assumem o posto em janeiro.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




