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-BUENOS AIRES- O mercado financeiro reagiu
compessimismoàsmudançasdeGabine-
te anunciadas pelo governo da presidente
argentina, Cristina Kirchner. Na interpre-
tação da imprensa e de analistas locais, a
escolha de Axel Kicillof como novominis-
tro da Economia confirma uma política
econômica intervencionista, que desperta
a desconfiança de economistas e empre-
sários.Odólaroficial avançou4centavose
fechou cotado a 6,045 pesos. Foi a maior
alta desde 28 de outubro de 2008, embora
o Banco Central tenha vendido US$ 110
milhões para acalmar investidores. O
câmbio paralelo — ou blue, como cha-
mam os argentinos — chegou a bater
10,02 pesos,mas fechou a 9,92.Nomerca-
do de ações, o índice Merval, da Bolsa de
Buenos Aires, despencou 6,55%. Após o
fechamento dosmercados, o governo sur-
preendeu ao anunciar a renúncia do se-
cretário de Comércio Interior, Guillermo
Moreno, ex-homem forte de Cristina.
O histórico de Kicillof e os rumos para a

políticacambial sãoalgunsdos fatoresque
trazem incerteza. Até então vice-ministro,
Kicillof foi umdosmentores da expropria-
ção da Repsol-YPF, no ano passado, e do
plano de legalização de dólares que os ar-
gentinos mantêm fora do sistema finan-
ceiro lançadono iníciodoano.Eleé repre-
sentante do movimento La Cámpora, os
jovens kirchneristas liderados por Máxi-
moKirchner, filho da presidente.

DESDOBRAMENTO CAMBIAL
Economistas temem qual será o caminho
escolhido por Kicillof e pelo presidente do
Banco Central, Carlos Fábrega, para con-
ter a sangria de reservas da instituição.
Desde que Cristina assumiu o poder, em
2007, o BC já perdeu mais de US$ 20 bi-
lhões. Somente neste ano, a autoridade

monetária já perdeu US$ 9,2 bilhões e
conta com cerca de US$ 33 bilhões.
— Esperamos novas medidas porque o

ritmo de perda de reservas do BC não é
sustentável, não sabemos quais serão as
medidas — disse ao GLOBO Marina Dal
Poggetto, diretora da Bein Consultores.
Segundo ela, Kicillof vinha defendendo

o desdobramento do mercado cambial,
mas não está claro se Cristina dará o sinal
verde. Umadas ideias já aventadas anteri-
ormente seria estabelecer um dólar com
preçomais próximo ao do paralelo para o
turismo e bens de luxo e outro diferente
para economias regionais.
— Tampouco sabemos como funciona-

ria, se essenovodólar,mais alto, seria ape-
nas para o turismo, que explica grande

parte da fuga de dólares, ou tambémpara
operações financeiras—disseMarina.
Para a economista, até agora Kicillof era

dos que “pensavam que apenas fechando
a torneira, restringindo a compra de dóla-
res, era possível conter a fuga”.
—Está claro que essa política fracassou,

resta saber qual será o próximo passo —
enfatizouMarina.

REFORÇO DO INTERVENCIONISMO
“O novo ministro deverá avaliar com
muito pragmatismo a situação atual do
governo para não cair em simplificações
que levem ao fracasso”, opinou Fernan-
do González, editor chefe do jornal “El
Cronista”. Para alguns empresários, a in-
dicação de Kicillof representa um risco.
— A nomeação de Kicillof ratifica o

perfil intervencionista, que não ajuda a
resolver problemas. Você pode obrigar
um empresário a fazer tudo, menos a
investir—disse o deputado e secretário
da União Industrial Argentina, José Ig-
nácio de Mendiguren.
As mudanças de Gabinete ganharam

outro elemento surpresa com a saída de
Moreno da Secretaria de Comércio Interi-
or. Ele será enviado comoadido econômi-
co à Itália. Nomercado, comentários indi-
cavam que Moreno e Kicillof não tinham
bom relacionamento. Moreno estava à
frente do Indec (o IBGEargentino), acusa-
do de manipular as estatísticas oficiais do
país, era omentor do fracassado plano de
congelamento de preços (este ano a infla-
ção real rondará 25%) e estava por trás da
aplicaçãodas rígidas barreiras às importa-
ções. O funcionário kirchnerista estava no
comando da Secretaria de Comércio Inte-
rior desde 2005, quando fora nomeado
pelo então presidente Nestor Kirchner.
Nos últimos anos, Moreno foi uma das

principais figuras da guerra entre a Casa
Rosada e o grupo demeios de comunica-
ção Clarín. Sua gestão era questionada
dentro e fora do governo. l

Kicillof assume Economia. Ex-homem forte de Cristina deixa Secretaria
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Reação. Bolsa caiu 6,55% com escolha de Kicillof

Dólar dispara na Argentina com
novo ministro. Moreno renuncia

UE reduz Orçamento
pela primeira vez
OCDE corta previsão
de crescimento da
economia global de
3,2% para 2,7%

-BRUXELAS E PARIS- Com a maior
parte de seus 28 membros en-
frentando dificuldades econô-
micas, a União Europeia (UE)
promoverá o primeiro corte de
Orçamento desde a sua cria-
ção, em 1993, e reduzirá as ver-
bas direcionadas a programas
de incentivo ao emprego e a
investimentos. Após meses de
negociações, o Parlamento da
UE aprovou ontem o Plano
Plurianual de 2014 a 2020 com
€ 960 bilhões, abaixo dos € 975
bilhões do período anterior e
do € 1 trilhão inicialmente su-
gerido pelo escritório central.
A proposta foi aprovada emEs-
trasburgo, na França, com 537
votos a favor, 126 con-
tra e 19 abstenções.
O presidente da UE,

Herman Van Rompuy,
avaliou o compromis-
so como “um orça-
mento realista para a
Europa”. O Reino Uni-
do comemorou a de-
cisão. Mas as restri-
ções também provo-
caram críticas de al-
guns negociadores,
para quem os gastos
deveriam ser incre-
mentados a fim de es-
timular a atividade
econômica na região.
— A situação está

melhorando, mas ain-
da éumambiente frágil
— destacou ontem Pe-
ter Praet, membro do
conselho executivo do
Banco Central Europeu (BCE).
Na semana passada, Praet já

havia cogitado a compra de títu-
los — num modelo semelhante
ao aplicado nos EUA e no Japão
— a fim de elevar a inflação, que
caiua0,7%emoutubro.Ameta é
de 2%. Comomesmo objetivo, a
autoridade monetária cortou,
neste mês, os juros do bloco de
0,5% para 0,25% ao ano, menor
patamar histórico da taxa.
Em outro sinal da crise na re-

gião, a Corte Europeia determi-
nou ontem que os países mem-
bros têm direito de bloquear o
aumento automático de 1,7%
nos salários oficiais da UE con-

cedido em 2011. Os juízes aca-
taram o argumento de que a si-
tuação econômica era suficien-
te para negar os reajustes.
Também ontem, a Organiza-

ção para Cooperação e Desen-
volvimento (OCDE) constatou,
em seu estudo semestral, que a
desaceleração das grandes eco-
nomias emergentes, como o
Brasil, está afetandoa recupera-
ção global. O relatório revisou
para baixo as projeções de cres-
cimento mundial em relação à
estimativa divulgada em maio
— de 3,2% para 2,7% neste ano
e de 4,1% para 3,6% em 2014.

BRASIL DEVE CRESCER 2,5%
Para o Brasil, a estimativa é de
expansão de 2,5% neste ano,
desacelerando para 2,2% no
ano que veme retomando o pa-
tamar de 2,5% em 2015.
A entidade destaca a necessi-

dadedeapertonapolíticamone-
tária para reduzir a in-
flação, que vem regis-
trando índices acumu-
lados em 12 meses aci-
ma do centro da meta
(de 4,5% com margem
de dois pontos para ci-
ma ou para baixo), e
prevê que o índice fe-
chará o ano em 5,9%,
cairá a 5% em2014 e irá
a 5,1% em 2015.
O estudo aponta a

vulnerabilidade dos
países emergentes a
fugas de capital para os
EUA quando o Federal
Reserve (Fed, o banco
central do país) vier a
reduzir suas compras
de ativos, hoje em US$
85 bilhões mensais. E
agrega, como ameaças
à recuperação global,

as incertezas fiscais nos EUA e
as políticas dos bancos centrais.
A OCDE prevê que a zona do

euro terá retração de 0,4% neste
ano, mas projeta uma expansão
de 1% em 2014. Para os EUA, as
projeções apontam avanço de
1,7% em2013 e umganho de fô-
lego no próximo ano, com alta
de 2,9%. Para a China, as pre-
visões sãomaisotimistas: altade
7,7% este ano e 8,2% em 2014.
— A recuperação é real, mas

com baixa velocidade, e pode
haver turbulência no horizon-
te — disse o secretário geral
Angel Gurría durante a divul-
gação do estudo, em Paris. l
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BC dos EUA: estímulos ficarão pelo ‘tempo necessário’
-WASHINGTON E RIO- O presidente do Federal
Reserve (Fed, banco central americano)
disse ontem que a instituição vai manter
sua política de estímulos à economia “por
quanto tempo for necessário”. Segundo
Bernanke, a injeçãode recursosnomerca-
do só começará a ser revista quando hou-
ver certezadequeasmelhorias nomerca-
dode trabalho vierampara ficar.Numdis-

curso no Clube Nacional de Economistas
noqual deu respaldoaos recentes comen-
tários de sua sucessora, Janet Yellen, Ber-
nanke afirmou ainda que, mesmo após a
retiradosestímulos, a taxade jurosnosEs-
tados Unidos permanecerá “próxima de
zero por um período considerável, talvez
por bastante tempo”.
Na China, por sua vez, o presidente do

BancoCentral ZhouXiaochuanprometeu
aceleraroprocessodeconversibilidadedo
iuan, num desdobramento das reformas
econômicas aprovadas pelo governo chi-
nês na semana passada.
NoBrasil, odólar avançou0,44%ontem,

aR$2,278.O Ibovespa, principal índiceda
Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em
queda de 2,35% aos 53.032 pontos. l

1. Condição válida para o veículo Versa 1.6 SV Flex 2013/2014 Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI BRASIL válidas até 30/11/2013, preço à vista R$ 41.990,00, nas seguintes condições:
60,0% de entrada (R$ 25.194,00) mais saldo financiado em 24 meses com parcelas de R$ 731,88 Taxa de juros de 0,00% a.m e Taxa de Juros de 0,00% a.a. Tarifa de Confecção de Cadastro de R$ 498,00 mais Impostos (IOF) R$ 263,36. Custo Efetivo total 0,36% (a.m)
e 4,42% (a.a). Valor total (Entrada + parcelas) de R$ 42.759,17. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. PREÇOS ANUNCIADOS COM PINTURA SÓLIDA. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o
que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas. Acessórios não
inclusos. Esses veículos estão em conformidade com o Proconve – Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Respeite os limites de velocidade.

Reduza a velocidade, preserve a vida.
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• CD PLAYER
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. 27.




