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Internacional

EUA tentam atrair mais investimentos externos
James Politi
Financial Times, de Washington

O governo dos EUA prepara
uma ação para incentivar a entra-
da de investimento externo, pois o
país vem ficando para trás na dis-
puta por capitais internacionais. A
iniciativa do presidente Barack
Obama reflete a percepção de que
os argumentos a favor de se inves-
tir na maior economia do mundo
não são mais tão evidentes.

Em 2000, os EUA receberam
37% dos investimentos externos
no mundo. Em 2012, a fatia caiu
para 17%. Os americanos atraíram
US$ 166 bilhões em investimento
estrangeiro direto (IED) em 2012,
28% a menos do que em 2011.

O desempenho neste ano pode-
rá ser ainda mais fraco, já que no
primeiro semestre de 2013, os EUA
atraíram US$ 66 bilhões, bem abai-
xo dos US$ 84 bilhões observados
no mesmo período de 2012.

A iniciativa para atrair mais IED
chega depois de a crise fiscal deste
mês (com paralisação de 16 dias
do governo e o risco de um calote
da dívida) ter assustado os merca-
dos mundiais e levantado preocu-
pação quanto à capacidade dos
EUA de administrar sua economia.

Obama e autoridades dirão a in-
vestidores, numa conferência em
Washington nesta semana, para
não se preocuparem com a parali-
sia política e a fraca recuperação
da economia do país. Será o pri-

meiro evento do tipo promovido
pelo Departamento de Comércio,
reunindo investidores estrangei-
ros, além de agências de desenvol-
vimento econômico, e autoridades
federais e regionais dos EUA.

Os secretários do Tesouro, Jack
Lew, de Estado, John Kerry, de Co-
mércio Exterior, Mike Froman, e de
Comércio, Penny Pritzker, anfitriã
do evento, deverão participar.

O governo federal não costuma
se envolver em iniciativas para
promover investimento externo,
deixando isso para os Estados, que
concorrem entre si pelos negócios.
O esforço para atrair capital exter-
no marca uma reversão de direção,
após anos em que Washington
deu como garantido que investi-

dores e empresas em busca de pre-
sença internacional não podiam
deixar de alocar dinheiro nos EUA.

Isso mudou com o crescimento
dos mercados emergentes, como
China, Índia e Brasil. A entrada de
IED caiu em muitos dos países ri-
cos. Nos EUA, o declínio foi ainda
maior do que a queda média vista
nas economias avançadas.

“O governo colocou o IED como
prioridade econômica, porque os
EUA vêm perdendo terreno”, diz
Nancy McLernon, presidente da
Organização para o Investimento
Internacional (Ofii, na sigla em in-
glês), que representa subsidiárias
de empresas estrangeiras nos EUA.

Os argumentos para investir nos
EUA sempre foram o mercado

consumidor rico e imenso, merca-
dos de capitais grandes e líquidos
e um sistema judiciário previsível.
A expansão da produção de ener-
gia, impulsionada pelo gás de xis-
to, deve ser um atrativo a mais.

A competitividade do país, po-
rém, parece ter andado para trás. O
sistema tributário para empresas
continua sendo uma complicação,
com uma alíquota máxima de 35%
que assusta possíveis investidores,
mesmo quando conseguem pagar
menos valendo-se de isenções.

A infraestrutura está sob pres-
são e há receio quanto à capacida-
de do sistema educacional de ge-
rar uma mão de obra capacitada.

“O argumento mais difícil de
apresentar é o de que a cena políti-

ca dos EUA está em ordem. A for-
ma como os EUA lidaram com a si-
tuação na política fiscal e, franca-
mente, na política monetária, não
inspirou exatamente confiança”,
diz Clay Lowery, vice-presidente da
Rock Creek Global Advisors.

O interesse em atrair investido-
res também foi questionado pela
reação contrária a aquisições es-
trangeiras, em especial de capitais
da China e do Oriente Médio.

Além disso, o investimentos
externo nos EUA, em sua maior
parte, vinha da Europa, que está
em crise. Isso significa que outro
objetivo deve ser diversificar as
fontes de investimento estrangei -
ro e atrair mais recursos de
países emergentes.

América do Sul Sergio Massa desponta como candidato à Presidência

Oposicionista já fala em
transição na Argentina
César Felício
De Tigre

Favorito entre os oposicionistas
para suceder a presidente argenti-
na Cristina Kirchner em 2015, o
prefeito de Tigre e deputado eleito
Sergio Massa disse que o ciclo de
poder do kirchnerismo entrou em
sua fase final e o desafio será ga-
rantir uma transição tranquila. Ao
se referir ao momento atual da Ar-
gentina, em que Cristina está licen-
ciada do poder por questões de
saúde, citou o ano de 1989, em que
o então presidente Raúl Alfonsín
abreviou o seu mandato para en-
tregar o poder às pressas para o
eleito Carlos Menem.

“Naquele momento não houve
quebra da institucionalidade e
agora a transição será mais fácil,
porque a democracia está fortale-
c i d a”, disse. Perguntado se esta era
uma referência à possibilidade de
Cristina renunciar, afirmou: “seria
medíocre especular com questões
de saúde. As informações de que
disponho são as que tem sido di-

vulgadas oficialmente”, disse.
A versão oficial é de que Cristina

convalesce bem da cirurgia que fez
no crânio no dia 9 e deve retornar
ao poder dentro de quinze dias.
Mas as informações sobre a evolu-
ção da saúde da presidente são es-
cassas e rumores crescem sobre
sua capacidade física de governar.

Massa, afirmou que a Argentina
precisa de uma “ampla concerta-
ç ã o” para o próximo governo, que
reúna governistas e oposicionistas.
“Não devemos nos ater a rótulos.
Temos que construir um sistema
que dialogue. É uma etapa marca-
da por uma troca geracional .”

O prefeito tem 41 anos e foi co-
laborador de Cristina e de seu ma-
rido e antecessor, Néstor Kirchner,
até romper com o governo no iní-
cio do ano. É um recém chegado à
oposição, que tenta dar substância
à sua corrente estimulando novas
defecções na base de Cristina. Ele-
geu 18 deputados na eleição parla-
mentar deste domingo que reno-
vou um terço do Senado e metade
da Câmara. Com dissidentes da ba-

se kirchnerista, deve comandar 25
deputados, ou 10% da Casa.

Em entrevista a jornalistas es-
trangeiros, na pérgola do museu
de artes da sua cidade, um subúr-
bio de Buenos Aires famoso por
concentrar condomínios de alto
padrão, Massa se definiu como
“um peronista do século 21” e de-
finiu o movimento como “uma
corrente política de base territo-
rial, com elementos de progres-
sistas e de direita, que está sem-
pre convergindo para o centro”.

Afirmou que a desistência da
empresa brasileira Va l e do projeto
de extração de potássio no rio Co-
lorado, em Mendoza, “mostra que
o governo não compreendeu que
o papel do Estado é desobstruir in-
vestimentos”. Segundo Massa, re-
ver a política comercial com o Bra-
sil seria algo prioritário ainda no
governo de Cristina. “Esta é uma
relação que passou por dificulda-
des. O Mercosul tem adiante a dis-
cussão de um acordo com a União
Europeia e para isso é necessário
diálogo e vontade política”, disse.

Em outro aceno ao mundo em-
presarial, o novo deputado propôs
ressarcir a petroleira espanhola
Repsol pela desapropriação da
YPF, medida adotada por Cristina
em abril do ano passado. “A Argen-
tina precisa resolver com diálogo
esta questão, para definir de agora
em diante quais são as regras do
j o g o”, afirmou. Mas fechou com a
presidente em relação ao processo
que o país sofre nos Estados Uni-
dos de fundos que detém títulos
da dívida externa não reestrutura-
dos em 2005 e 2010.

“A Argentina deve manter a
oferta que foi feita aos demais
fundos, sob pena de cometer
uma injustiça com quem entrou
nas renegociações. Elas atende-
ram a 95% dos credores”, disse.

Massa foi ministro chefe do go-
verno, cargo equivalente na Ar-
gentina ao de chefe da Casa Civil
no Brasil, entre 2008 e 2009. “Fu i
embora porque acredito na plura-
lidade , na crítica e na autocrítica e
sentia que essas coisas não ocor-
riam dentro do governo”, disse.

Dirigente chinês fala
em reformas “sem
precedentes” no país
Bloomberg, de Pequim

Um membro do Politburo chi-
nês, Yu Zhengsheng, disse que o
Partido Comunista vai estudar a
adoção de reformas econômicas
“sem precedentes” em novembro,
num momento em que o Centro
de Pesquisa em Desenvolvimento,
um dos órgãos máximos de pes-
quisa do país, propõe mudanças
das regras de propriedade de ter-
ras e de previdência social.

O centro de pesquisa, subordi-
nado ao governo chinês, propôs
também elevar a presença de “in -
vestidores externos” para impul-
sionar a concorrência, informou
no sábado a agência de notícias
China News Service. Os comentá-
rios de Yu, na cidade de Nanning,
no sul do país, foram noticiados no
mesmo dia pela agência Xinhua.

O Credit Suisse disse que as pro-
postas são ambiciosas e que supe-
ram suas expectativas, enquanto a
Nomura Holdings observou que
resta conferir a eficiência do gover-
no em implementar reformas.
Analistas consultados pela Bloom-
berg este mês disseram que as polí-
ticas a serem definidas na reunião,
chamada de terceira sessão plená-
ria, reduzirão o risco de ocorrer
uma desaceleração da economia
ou uma crise financeira grave.

O encontro “terá como foco o es-
tudo de reforma abrangente e pro-
f u n d a”, teria dito Yu, segundo a Xi-
nhua. “A profundidade e a intensi-
dade das reformas serão sem pre-
cedentes, e promoverão mudanças
profundas em todas as áreas da
economia e da sociedade.”

Os planos fazem parte das ini-
ciativas econômicas definidas co-
mo “provavelmente as mais ambi-
ciosas” desde a instauração da Re-
pública Popular da China e devem
ser encarados como o alicerce da
estrutura de reformas do presi-
dente Xi Jinping, a ser divulgada
na terceira plenária, disse Dong
Tai, economista do Credit Suisse
em Hong Kong, em nota a clientes
ontem. Porém, “não temos deta-
lhes neste momento”, e sua eficiên-
cia depende “da concepção e da
execução da política”, escreveu.

A mídia chinesa tratou do tema
no fim de semana. A revista “China
R e f o r m” arrolou mudanças como
a quebra de monopólios, a dimi-
nuição de barreiras ao ingresso no
setor financeiro e a adoção de um
sistema garantidor de depósitos.

A proposta abarca também a
transformação do yuan numa
moeda de reserva internacional
em alguns mercados, a formação
de fundos para investir e adminis-
trar ativos estatais, o ajuste do sis-

tema de transferência de paga-
mentos a governos locais e a redu-
ção da participação estatal em ins-
tituições financeiras, diz a revista.

Yu é o quarto na hierarquia do
Comitê Permanente do Politburo,
de sete pessoas, chefiado por Xi, o
presidente do partido e do país. Os
comentários foram feitos num dis-
curso num fórum para promover
as relações com Taiwan. O premiê,
Li Keqiang, prometeu reduzir o pa-
pel do Estado na economia, pro-
mover mudanças nos sistemas fi-
nanceiro e fiscal e reformular as
normas de registro de terras.

A proposta do centro de pesqui-
sa de permitir que os produtores
rurais usem terras como garantia
ou que as transfiram a terceiros é
“altamente polêmica”, e o plano
definitivo do partido poderá ser
vago e refletir certa falta de con-
senso em torno de uma mudança
agressiva, disse em nota Zhang
Zhiwei, economista-chefe para a
China da Nomura, em Hong Kong.
Pelas regras atuais, os agricultores
detêm direito de usar a terra e não
podem vendê-la diretamente a
construtoras, o que é passível de
confiscos pelos governos locais.

Muitas das propostas do cen-
tro de pesquisa figuravam no pla-
no quinquenal chinês divulgado
em 2011, e os avanços “não foram
significativos”, disse Zhang.

As autoridades buscam formas
de enfrentar a escalada do endivi-
damento dos governos locais. O
Tribunal Nacional de Contas da
China apresentou seu relatório so-
bre a situação ao conselho de mi-
nistros, e o nível de endividamento
ultrapassa 14 trilhões de yuans
(US$ 2,3 trilhões), segundo a revis-
ta independente “Caijing”.

O governo chinês disse ontem
que vai facilitar o registro de algu-
mas empresas e reduzir os custos
necessários para formar uma em-
presa, segundo comunicado divul-
gado após a reunião do conselho
de ministros realizada no dia 25 e
encabeçada pelo premiê Li.

A reunião do mês que vem será o
primeiro encontro plenário, ou
sessão plenária, do atual Comitê
Central do partido, e incluirá Xi, Li,
ministros e dirigentes das maiores
empresas e bancos estatais, em-
possados numa transição de poder
que ocorre uma vez por década e
teve início no fim de 2012. Há 25
anos, uma reunião semelhante do
Partido Comunista foi marcada
pelo lançamento, por Deng Xiao-
ping e seus aliados, de uma série de
reformas que começaram a abrir a
China ao investimento externo e a
afrouxar os controles governa-
mentais sobre a economia.

Protesto contra privatizações no Paraguai

A
P

A Câmara dos Deputados do Paraguai
aprovou ontem a Lei de Promoção de
Investimentos em Infraestrutura
Pública — uma versão local de
parcerias público-privadas — m u i to
criticada por dar ao presidente
absoluto poder de decisão sobre quais
serviços devem ou não passar ao
modelo de concessão. A lei foi
preparada pelo atual presidente,
Horacio Cartes, e enviada ao
Congresso há duas semanas. Ontem,
foi aprovada na Câmara, em sessão
extraordinária, enquanto sindicalistas
e camponeses protestavam do lado de
fora do Congresso, em Assunção
(foto). O governo defende o projeto
como fundamental para o
desenvolvimento do país. Ele prevê a
privatização de alguns serviços
públicos, como a navegação pelo rio
Paraguai, a transmissão elétrica e o
pagamento de pedágios nas estradas.

Espionagem
faz Cameron
ameaçar mídia
com censura
Agências internacionais

O premiê britânico, David Ca-
meron, ameaçou ontem tomar
medidas para impedir que jornais
continuem a publicar o que classi-
ficou como vazamentos danosos
do ex-funcionário da CIA Edward
Snowden. Na Espanha, reporta-
gem do jornal “El Mundo” infor -
mou que os EUA monitoraram 60
milhões de ligações telefônicas.

Em discurso no Parlamento bri-
tânico, Cameron disse que, “se [os
jornais] não demonstrarem algu-
ma responsabilidade social, será
muito difícil para o governo ficar
parado e não agir”. Segundo ele, o
jornal “The Guardian” publicou in-
formações danosas, após inicial-
mente prometer destruir dados
sensíveis entregues por Snowden.

“Não quero ter de usar ordens
judiciais ou um Aviso-D [pedidos
do governo para que não se divul-
gue certos assuntos por motivos de
segurança nacional; não há obri-
gatoriedade de respeito] ou outras
medidas mais duras. Acredito que
é muito melhor apelar para o sen-
so de responsabilidade social dos
jornais”, afirmou Cameron.

Na sexta-feira, Cameron acu-
sou Snowden e um jornal não es-
pecificado de ajudar os inimigos
do Reino Unido a evitar a vigilân-
cia dos serviços de inteligência.

O jornal “El Mundo” disse que a
NSA monitorou o tráfego diário de
telefonemas (números discados e
duração) no país entre dezembro e
janeiro. O governo espanhol cha-
mou a espionagem de inaceitável e
convocou o embaixador dos EUA.

Classe média é desafio para emergentes
Assis Moreira
De Genebra

O presidente da Comissão Euro-
peia, José Durão Barroso, disse on-
tem que a expansão da classe mé-
dia deve elevar situações de estres-
se nos países emergentes, com rei-
vindicações crescentes por melho-
res serviços e mais direitos.

Para ele, as demandas manifes-
tadas nos protestos em vários paí-
ses ajudarão em parte a reequili-
brar o jogo da competitividade
dessas economias com os países
avançados. Ou seja, vão aumentar
os custos nos emergentes e dimi-
nuir a vantagem comparativa com
os europeus, por exemplo.

Em palestra na Universidade de
Genebra, o presidente da Comis-
são Europeia disse que “o centro de
gravidade do mundo se desloca
para os emergentes”, que têm cres-

cimento bem maior que os países
ricos. Ele citou projeção de que os
PIBs da China e da Índia juntos vão
equivaler a 60% do dos países ricos
em 2060, ante um terço hoje. A
economia mundial poderá se qua-
druplicar. O consumo energético
dos emergentes será enorme.

Ao mesmo tempo, disse Barro-
so, haverá a consolidação da classe
média “mais forte em países como
China, Brasil, e isso é um dos fato-
res mais importantes de estresse”.
“A classe média vai crescer de im-
portância nos paises emergentes e
exigir serviços públicos de quali-
dade, novos níveis de proteção am-
biental e dos consumidores, mais
direitos para os trabalhadores.”

Para ele, será um desafio para
os emergentes gerir esse estresse,
que terá um impacto global. “O
que esperamos é que isso se faça
de maneira pacífica”, afirmou.

Para ele, o cenário de expansão
da classe média dos emergentes
ajudará no reequilíbrio na com-
petitividade com os países ricos.
“Há país com grande crescimen-
to, que não vou citar, que não
tem direito de greve”, disse, em
referencia indireta à China.

Barroso diz que a globalização,
“da qual muita gente na Europa
não gosta, é boa em geral”. Ele
apontou riscos associados a terro-
rismo, a certos movimentos finan-
ceiros sem controle. Mas, por ou-
tro lado, notou que a integração
mundial permitiu a milhões de
pessoas sair da pobreza. Citou a
China como um dos vencedores da
globalização, e, na Europa, a Ale-
manha, enquanto perderam EUA,
França, Itália, Reino Unido.

Ele repetiu que o pior da crise na
Europa já passou, mas ainda há
muitos problemas a resolver.

Curtas

Indústria americana
A produção industrial dos Esta-

dos Unidos apresentou melhora
em setembro e avançou 0,6% na
comparação com agosto, segundo
dados ajustados sazonalmente di-
vulgados ontem pelo Fed, banco
central americano. A utilização da
capacidade instalada subiu para
78,3%. O resultado eleva o nível da
produção para a média de 2007
pela primeira vez desde a recessão.

Imóveis nos EUA
O número de americanos que

assinou contratos para compra
de imóveis residenciais previa-
mente usados teve forte queda
em setembro, de 5,6% em com-
paração a agosto. Esse foi o quar-
to mês seguido de baixa, com
possíveis compradores sendo
contidos por taxas de juros mais
altas e incertezas com o ambien-
te fiscal em Washington.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




