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Austeridade Cortes de gastos anulam estímulo fiscal Mursi reaparece no Egito
promovido por Obama no início de seu mandato
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Os investimentos públicos alcançaram seu menor nível nos Estados Unidos desde a desmobilização que se seguiu à Segunda
Guerra Mundial. O declínio resultou, em grande medida, do sucesso dos republicanos em barrar a
investida do presidente Barack
Obama por mais gastos em infraestrutura, ciência e educação.
O investimento bruto de recursos do setor público caiu para apenas 3,6% da produção
americana, comparativamente à
média do pós-guerra de 5%, segundo dados reunidos pelo “Financial Times”, num momento
em que a austeridade atinge a
maior economia do mundo.
As cifras chamam a atenção
para a ameaça que representam
ao crescimento futuro os cortes
orçamentários indiscriminados,
num momento em que a tesoura afeta intensamente os investimentos federais que aumentam
a produção, ao mesmo tempo
em que não alteraram as aposentadorias e a assistência médica para os idosos.
“Essa é a razão do desejo do
presidente de aumentar signifi-

cativamente o investimento público”, disse Jason Furman, presidente do conselho de assessores
econômicos de Obama e auxiliar
próximo do presidente desde o
período da sua primeira campanha presidencial, em 2008.
“A nova autorização a investimentos federais no ano fiscal de
2012 foi de US$ 475 bilhões; já a
nossa proposta para 2014 é de
US$ 624,8 bilhões. Estamos propondo um aumento muito grande, e isso porque o país não está
investindo o suficiente em sua
infraestrutura e não está investindo o suficiente em pesquisa e
desenvolvimento”, disse Furman.
Os números são divulgados
num momento em que republicanos e democratas iniciam novas negociações orçamentárias
sobre impostos e planos de gastos para o restante de 2014 — o
acordo de curto prazo expira em
meados de janeiro. Os democratas pressionarão por um alívio
do “sequestro”, o corte automático de despesas, mas analistas
esperam um acordo modesto,
no melhor dos casos.
Os investimentos públicos aumentaram no início do mandato
de Obama — quando se elevaram
temporariamente para seu maior
nível desde o início da década de

o

Robin Harding e
Richard McGregor
Financial Times, de Washington

90 —, devido ao estímulo fiscal
promovido por ele. Mas esse incremento foi mais do que revertido pelos cortes subsequentes. As
maiores quedas incidiram sobre
a infraestrutura, principalmente
a construção de escolas e rodovias por Estados e prefeituras.
O financiamento federal à
pesquisa e desenvolvimento registrou uma queda apenas modesta até agora, mas vai recuar
muito mais sob qualquer alternativa orçamentária que der
prosseguimento ao “sequestro”.
Isso ameaça uma fonte fundamental de crescimento da produtividade para a economia
mundial, pelo fato de inúmeros
saltos de qualidade no campo
científico serem financiados por
órgãos americanos como os Institutos Nacionais de Saúde.
Alguns economistas republicanos argumentam que não faz
sentido reduzir investimentos
públicos. “Estou preocupado
com isso porque as partes discricionárias dos gastos abarcam as
funções principais do governo”,
disse Douglas Holtz-Eakin, presidente do grupo de política pública de centro-direita American Action Forum e ex-diretor do Departamento de Orçamento do Congresso dos EUA (CBO).

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.

Problemas na saúde fazem
Obama mudar prioridades
Carol E. Lee e Peter Nicholas
The Wall Street Journal
Problemas com o novo website do governo americano que
oferece planos de cobertura médica à população estão forçando
o presidente Barack Obama a repensar seus planos para o resto
do ano, numa tentativa de encontrar maneiras de recuperar o
impulso político.
Em vez de promover ações que
tinham sido planejadas para divulgar um site que está apresentando problemas técnicos, a Casa
Branca está organizando uma série de eventos sobre a economia e
a imigração, assim como a saúde,
disse uma integrante do alto escalão do governo americano.
Vários projetos governamentais
estão sendo encaminhados com
relação à capacitação profissional
e outros assuntos, disse essa pessoa, numa tentativa do presidente
de contornar um Congresso polarizado e avançar sua agenda.
Ontem, Obama foi a atração
principal de um evento em
Washington sobre a reforma do
setor de saúde e amanhã participará de outro no Texas com voluntários que estão ajudando consumidores a conhecer e se inscrever no
programa de cobertura médica, de
acordo com a Casa Branca. Hoje,
ele vai participar de um evento sobre imigração e na sexta-feira de
outro sobre economia em Nova
Orleans. A programação fará com
que Obama fique mais em evidência do que esteve nas últimas semanas, quando se manteve principalmente nos bastidores.
A Casa Branca também está se
preparando para anunciar diversas medidas do governo federal
em dezembro, incluindo parcerias
com o setor privado, com a meta
de criar empregos e estimular o
crescimento econômico, disse
uma autoridade. As medidas, que
ainda estão sendo elaboradas, vão
se concentrar em infraestrutura e
na ampliação da capacitação da
força de trabalho — prioridade dos
líderes empresariais com os quais
Obama tem se reunido nas últimas
semanas, segundo essa pessoa.
Um impulso para aumentar o
salário mínimo também está em
discussão na Casa Branca, segundo

pessoas a par do assunto. Em um
discurso no início do ano, Obama
pediu ao Congresso para aumentar o salário mínimo federal dos
atuais US$ 7,25 por hora para US$
9 e indexá-lo à inflação. A proposta, na época, não prosperou.
Agora, Obama planeja dar mais
atenção à questão do aumento do
salário mínimo, disse a fonte, embora funcionários da Casa Branca
tenham dito que não esperam que
o Congresso tome nenhuma decisão até o fim do ano.
“Estamos conscientes de que a
[questão da] cobertura médica
vai ofuscar novembro, e provavelmente dezembro, mas queremos dar um empurrão na [questão da] imigração e um empurrão na [questão da] economia”,
disse o funcionário.
Os assessores do alto escalão
da Presidência haviam planejado
eventos que incentivassem os
americanos a comprar a cobertura médica no novo site, com viagens a regiões do país com número elevado de pessoas sem seguro médico. Mas os problemas
que têm travado o site os obrigaram a mudar de estratégia.
No domingo, o assessor sênior
da Casa Branca, Dan Pfeiffer, disse
no canal de televisão americano
ABC que o governo aceita a responsabilidade pelas dificuldades
que as pessoas têm tido para se
inscrever no website de planos de
saúde. Mas ele disse que acredita
que os problemas serão corrigidos até o fim do mês. Quando isso
acontecer, “acho que estaremos
numa situação melhor”, disse.
Outro problema é que o círculo de assessores mais próximos
de Obama está desgastado depois de enfrentar cinco anos de
batalhas por políticas governamentais, campanhas e desavenças com legisladores do Partido
Republicano, de oposição, de
acordo com membros do Partido Democrata em contato com a
Casa Branca e alguns funcionários do próprio governo.
Alguns aliados democratas da
Casa Branca temem que, nesse
momento do segundo mandato,
a equipe do presidente já não
conte mais com a cabeça fria e a
energia de antes.
Quando o segundo mandato

começou em janeiro, Obama manteve e, em alguns casos, promoveu
assessores leais que estiveram com
ele desde sua campanha de 2008.
“Não dá para fazer isso durante muito tempo. Trata-se de um
trabalho de sete dias por semana,
de 15 a 18 horas por dia, e simplesmente não dá para viver assim indefinidamente”, disse um
democrata próximo à Casa Branca. “Sangue novo e uma estrutura
administrativa diferente, com o
engajamento de pessoas fora do
círculo interno, é realmente o
que está faltando.”
Robert Reich, que foi secretário do Trabalho no governo de
Bill Clinton, disse que “a equipe
do alto escalão está sempre
exausta. E se ela está lá há mais de
três anos, provavelmente já não é
capaz de enxergar direito”.
Além da enorme carga de trabalho, ela tem enfrentado uma
série de controvérsias e desafios:
a paralisação do governo, a polêmica em torno da espionagem
americana e a implantação complicada da nova lei de reforma da
saúde, entre outros.
No momento, Obama não parece estar considerando uma
mudança em sua equipe.
Faz tempo que funcionários da
Casa Branca acreditam que um dos
assessores de maior confiança do
presidente, Pete Rouse, está se preparando para deixar o governo.
Rumores sobre uma possível saída
de Rouse voltaram a ser ouvidos
nas últimas semanas.
Uma pessoa cotada para entrar
na equipe é Ron Klain, um veterano de Washington, que atuou como chefe de gabinete de dois vicepresidentes, Al Gore e Joe Biden.
A forte dependência de Obama num pequeno núcleo de aliados cria um dilema de gerenciamento, dizem alguns. Ele não
preparou adequadamente assessores mais novos para assumir
responsabilidades maiores.
“Uma Casa Branca muito insular, onde apenas pessoas do alto
escalão participam das reuniões,
não treina cadeias de funcionários mais novos”, disse Reich. “Isso pode estar ocorrendo aqui.”
Leia na página B10 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL
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Investimento público
nos EUA está no pior
a
nível desde 2 Guerra

O ex-presidente do Egito Mohamed
Mursi (ao centro na foto) fez ontem
sua primeira aparição pública desde
que foi deposto por militares, em 3
de julho. Foi na Academia de Polícia
do Cairo, onde ele começou a ser
julgado sob a acusação de incitar a
violência que levou à morte de
milhares de pessoas que se

manifestaram contra o seu governo
no final de 2012. Ele se recusou a
apresentar uma defesa e não
reconheceu a autoridade do tribunal.
“Eu sou o presidente da República e
este tribunal é ilegal”, disse Mursi,
primeiro líder democraticamente
eleito do Egito desde a época dos
faraós. Ele está preso desde o golpe

de Estado e pode ser condenado à
morte junto com outros 14 réus,
todos ligados à Irmandade
Muçulmana. Um efetivo de 20 mil
soldados foi destacado para conter
manifestantes pró-Mursi do lado de
fora da academia. Logo após ser
iniciado, o julgamento foi adiado
para o dia 8 de janeiro.

China aumenta ritmo Indústria
melhora na
de aquisições de
zona do euro
empresas no exterior
Agências internacionais

Assis Moreira
De Cantão (China)

Aquisições chinesas
Por país, em 2013

A China aumentou a aquisição
de companhias de alimentos e da
área agrícola no estrangeiro,
mostrando um apetite que vai
bem além de petróleo e mineração, estimulado por forte financiamento estatal. A nova tendência coincide com a presença em
Pequim de uma missão de empresários do agronegócio brasileiro interessados em atrair capital chinês em projetos no setor,
além de buscar diversificar a
oferta de produtos para a China.
Pequim gastou US$ 106 bilhões
na aquisição de companhias no
exterior, sobretudo nos Estados
Unidos e Austrália, desde o começo de 2012, conforme levantamento do provedor de dados Dealogic
para o Valor.
O ritmo se acelera. Entre janeiro
deste ano e o fim de outubro empresas chinesas aplicaram US$ 59
bilhões em 287 aquisições de empresas no estrangeiro, 25,5% a mais
que no mesmo período de 2012.
O movimento de compras também foi forte dentro da própria
China, atingindo US$ 164,9 bilhões neste ano. No Brasil, chineses
gastaram quase US$ 3 bilhões na
aquisição de empresas desde janeiro de 2012, mas nenhuma operação envolveu o setor agrícola.
As aquisições de empresas focadas em recursos naturais continuam elevadas. Mas a novidade é
que no caso de empresas de alimentos e bebidas o volume de
compras alcançou US$ 12,4 bilhões, em 76 negócios dentro e fora do país. No agronegócio, as
aquisições somaram US$ 1,37 bilhão, quase três vezes mais que no
mesmo período do ano passado.
As compras no setor de alimentos e bebidas subiram para
a sétima posição — no ano passado haviam ficado na 17 a entre
os setores preferidos pelos chineses. No caso da agricultura,
passaram para a 21 a posição, ante a 25 a no ano passado.
Levantamento do escritório
em Pequim da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária
(CNA) ilustra a virada no movimento dos investimentos externos chineses em agricultura.
Entre 2010 e 2012, a China fez
86 operações de compras externas no setor. Uma das transações mais importantes foi feita
pela empresa de vestimentas

País
China
EUA
Austrália
Cazaquistão
Moçambique
Egito
Hong Kong
Cingapura
Guiné
Rússia
Indonésia
Brasil
Angola
Reino Unido
Alemanha
Total

Valor
Aquisições
(US$ bilhões)
164,923
12,613
9,970
5,205
4,210
3,100
2,801
2,397
2,067
2,045
1,545
1,543
1,520
1,082
1,012

224,389

2.377
33
31
2
1
1
43
24
1
4
6
1
1
13
16
2.664

Fonte: Dealogic

Shandong Ruyi, que comprou a
australiana Cubbie Stations,
produtora de algodão.
A Shuanghui comprou a americana Smithfield Foods, líder em
carne de porco, numa operação
de US$ 4,7 bilhões. A Pengxin adquiriu 14 fazendas de leite na
Nova Zelândia. O grupo Bright
Food tomou o controle de 60% da
inglesa Weetabi, especializada
em cereais. A Bright comprou
também a Manassen Foods, da
Austrália, por US$ 522 milhões.
Os chineses até agora tem focado principalmente a Austrália,
onde a Cofco adquiria a Tully Sugar e o grupo Xangai iniciou investimento de US$ 728 milhões
em produção de cana-de-açúcar.
Além disso, o grupo New Hope, maior empresa de ração da
China, quer aumentar sua participação no Sudeste Asiático, na
África, na América Latina e no
Oriente Médio. Segundo a CNA, o
Chongqing Grains Group, que
tem investimentos na Bahia, tem
plano de investimento de US$ 1,2
bilhão na Argentina em soja, milho e algodão. O grupo Wanbao
Grain pretende investir US$ 279
milhões na produção de alimentos em Moçambique.
Para a CNA, a onda de aquisições chineses tende a continuar,
assim como novos investimentos
que não passam necessariamente pelo controle das empresas.
Para a presidente da CNA, senadora Kátia Abreu (PMDB-TO),
a ampliação dos investimentos e
das relações comerciais entre o
Brasil e a China “certamente trará benefícios a todos”.

A atividade industrial na zona
do euro se acelerou em outubro,
segundo um indicador antecedente divulgado ontem pela consultoria Markit. A melhora veio junto
com o quarto aumento mensal seguido nas encomendas à indústria, apesar de a forte competição
ter deixado pouca margem para
aumentos nos preços.
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) para
o setor industrial da região da
moeda comum subiu de 51,1
pontos a 51,3 pontos em outubro,
em linha com o esperado por analistas. Números acima de 50 pontos indicam expansão da atividade. Abaixo, retração. O indicador
atingiu um recorde de 26 meses
em agosto, com 51,4 pontos.
Segundo a Markit, um robusto
aumento na produção de países
como Espanha, Itália e Irlanda
mostra que a recuperação econômica está se espalhando pelo bloco. O subindicador de produção —
visto como um bom termômetro
do crescimento — subiu de 52,2
pontos a 52,9 pontos. “A indústria
da zona do euro passa pelo período mais forte de crescimento em
dois anos e meio. Mas, enquanto
segue a recuperação, ela ainda é de
toda maneira frustrantemente
lenta”, disse Chris Williamson,
economista-chefe da Markit.

Curtas
Pacto transatlântico
Os EUA e a União Europeia retomarão as negociações para um
tratado de livre-comécio, apesar
das tensões por conta das atividades americanas de espionagem
contra líderes europeus. A Comissão Europeia, braço executivo da
UE, disse que a próxima rodada de
conversas ocorrerá em Bruxelas,
na semana que vem.

Indústria americana
As encomendas à indústria
americana caíram 0,1% em agosto
e avançaram 1,7% em setembro,
segundo o Departamento do Comércio. Em setembro, a alta de
1,7% levou o valor das encomendas à indústria a US$ 490,8 bilhões. O dado de agosto foi divulgado ontem, por causa da paralisação parcial do governo americano em outubro. A queda de julho
foi revisada de 2,4% para 2,8%.

