
Para especialistas,
calote custou caro
Apesar do sucesso da renegociação,
Argentina sofreu muito com a moratória

Mercadosepreocupae
petróleopassadosUS$53

Adesãoàtrocaargentinafoide76%
De um total de U$ 81,83 bilhões da dívida , US$62,24bilhõesforamconvertidosemnovospapéisnovalordeUS$35,24bilhões

Greenspanquer imposto sobreoconsumo
Para presidente do Fed, novo tributo vai facilitar o crescimento dos EUA

EUFORIA – Kirchner diz que ‘uma nova Argentina está nascendo’

SEM DETALHE – Greenspan defende idéia, mas sem muita explicação

Jornais britânicos tentam
recompor posições
Veículos tradicionais mudam para o formato tablóide,
mas o problema maior é a concorrência excessiva
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As profecias sombrias sobre
o desempenho da operação
de troca de títulos da dívida
pública argentina com os cre-
dores privados foram soterra-
das definitivamente ontem à
tarde. O ministro da Econo-
mia, Roberto Lavagna, anun-
ciou que 76,07% dos donos
de papéis em estado de calote
aderiram à troca da dívida.

Segundo Lavagna, de um
total de US$ 81,83 bilhões da
dívida original com os credo-
res, US$ 62,24 bilhões em tí-
tulos antigos – em estado de
calote desde dezembro de
2001 – passaram pela reestru-
turação e se transformaram
em US$ 35,23 bilhões em bô-
nus novos.

Os US$ 19,59 bilhões não
negociados referem-se a cre-
dores que se recusaram a fa-
zer a troca. Estes, se quise-
rem receber, terão de apelar a
tribunais internacionais con-
tra o Estado argentino – é,
provavelmente, o caminho a
ser tomado pelos 60% dos
450 mil italianos donos de tí-
tulos argentinos que não acei-
taram a troca. Quatro associa-
ções de consumidores da Itá-
lia vão apresentar denúncia
contra Kirchner na Promoto-
ria de Roma, acusando-o de
“grave fraude”.

POMPA
A operação está sendo ironi-
camente chamada de “a mãe
de todas as reestruturações”,
por ter dimensões inéditas.

Os novos bônus, com valor
muito inferior aos títulos ori-
ginais, serão cotados oficial-
mente nos mercados a partir
de 1.º de abril.

O anúncio da adesão dos
credores foi feito com pom-
pa, no palácio do governo, pa-
ra uma platéia formada por
grande parte do gabinete de
ministros, empresárioe e re-
presentantes do setor finan-
ceiro do país.

Com a operação, a dívida,
que totalizava US$ 191,25 bi-
lhões, cai para US$ 125,28 bi-
lhões e o peso da dívida pas-
sou de 113% a 72% do PIB.

Lavagna também comemo-
rou a “desdolarização” da no-
va dívida, já que 37% dos tí-
tulos reestruturados serão
emitidos em pesos. Em de-
zembro de 2001, pouco antes
do então presidente Adolfo
Rodríguez de Saá declarar de-
fault, a dívida em pesos cor-
respondia a apenas 3% do to-
tal. Em dólares, 66%.

Segundo o ministro, os
mercados “falaram claramen-
te, aceitando a proposta do
governo argentino”. E garan-
tiu que, no futuro, o país não
será tentado pelo “canto de
sereia” de novas dívidas.

CRÍTICAS
O presidente Néstor Kirch-
ner, aproveitando a ocasião,
criticou severamente os que
se opuseram à operação de
troca de títulos – economis-
tas e lideranças políticas em
todo mundo. “É fácil prever
o fracasso”, afirmou, antes
de ler uma série de críticas
feitas ao longo do último
ano, citando os nomes de to-
dos. Depois, comentou: “Me

recomendaram durante todo
o dia para eu não ler isso.”

Kirchner anunciou que “a
velha Argentina que aposta-
va no fracasso acabou. Surge
uma nova Argentina. Um po-
vo com esperança”. Afirmou
ser necessário “extrair lições
do default”. O final do calo-
te, disse, representa “a supe-
ração de um dos maiores obs-
táculos para a economia ar-
gentina”.

Nesta etapa, alertou o presi-
dente, o país enfrentará vá-
rios desafios, “discussões ár-
duas”, afirmou, referindo-se
às negociações com o FMI,
que prometem ser retomadas

nos próximos dias, após
meses de congelamento.

A proporção de 76,07%
de adesão, meses atrás, te-
ria sido considerada “deli-
rante” por grande parte
dos analistas financeiros
de todo o mundo, que apos-
tavam numa adesão infe-
rior a 50%.

O inesperado sucesso de
Kirchner, afirmam, foi cau-
sado por um misto de “du-
reza” nas negociações com
os credores e de “sorte”,
pela conjuntura financeira
internacional que tornou
atraentes os bônus argenti-
nos.●

INTERNACIONAL
WASHINGTON

O presidente do Federal Reserve
(Fed, o banco central americano),
Alan Greenspan, propôs ontem a
criação de um imposto federal so-
bre o consumo para estimular o
crescimento econômico. Mas
não deu detalhes. A idéia foi apre-
sentada na abertura dos trabalhos
do Comitê Assessor para a Refor-
ma dos Impostos Federais, criado
pelo presidente George W. Bush
para para estudar maneiras de re-
formar o sistema tributário.

Mas Greenspan ponderou que
a transição do atual sistema para
um novo sistema de imposto so-
bre consumo “traz uma série de
desafios relativos à transição”.

Na apresentação, o presidente
do Fed disse que “muitos econo-

mistas acreditam que o impos-
to sobre consumo seria bom a
partir da perspectiva de que
promoverá o crescimento eco-
nômico, porque um imposto
sobre o consumo deve encora-
jar a poupança e a formação
de capital”.

A tese de Greenspan é que
as regras tributária devem ser
mais previsíveis. “Alguma pre-
visibilidade no código de im-
postos facilitaria as decisões
econômicas futuras dos cida-
dãos e das empresas.”

Ele recomendou ao comitê
que estabeleça vários princí-
pios para guiar seu trabalho
com o objetivo de assegurar
que as mudanças sejam justas,
distribuindo benefícios a to-
dos, sem favorecer alguns ao
custo de outros. ● Dow Jones
Newswires e EFE
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A mídia impressa britânica re-
corre a novos expedientes para,
ao menos, garantir a circula-
ção, num momento em que a
concorrência dos jornais gratui-
tos e da internet se torna mais
acirrada. O interessante é que
após 3 anos consecutivos de
queda na publicidade, os anún-
cios nos jornais britânicos cres-
ceram 4% em 2004. E procuran-
do se adaptar à nova situação,
alguns jornais tradicionais ado-
taram o tamanho tablóide.

Para muitos analistas, o
maior problema é o número re-
lativamente grande de jornais.
A concorrência excessiva pare-
ce afastar os leitores em vez de
atraí-los. “O centro do mercado
poderá explodir”, disse recente-

mente Alan Rusbridger, editor
do The Guardian.

Para outros analistas, a fusão
de empresas parece um cami-
nho inevitável, a longo prazo.
Enquanto isso, alguns jornais
investem na ampliação do par-
que gráfico para venderem
mais anúncios coloridos. Entre
eles figura The Times, que per-
de dinheiro enquanto investe
pesado no esforço para se apro-
ximar do The Daily Telegraph
em circulação. “O público para
o jornalismo sério está aumen-
tando, mas o jornalismo sério é
seriamente caro”, afirmou Ro-
bert Thomson, editor do The Ti-
mes, que pertence à News
Corp.

The Daily Telegraph e The
Sunday Telegraph, que a
Hollinger International ven-
deu, no ano passado, para Da-
vid e Frederick Barclay, adota-
ram uma estratégia diferente.

Os jornais anunciaram o plano
de demitir 90 jornalistas, ou
17% das duas redações, para
comprar impressoras a cores. O
Telegraph Group também está
inovando nos anúncios. Este
mês, foi fechado um acordo
com a operadora de celulares
Vodafone para criar uma se-
ção, chamada “A Voz dos Ne-
gócios”, usando jornalistas do
The Sunday Telegraph.

PERSPECTIVAS BOAS
Ao adotarem o formato tablói-
de, The Times e The Indepen-
dent estão atrás do público mé-
dio, há muito tempo dominado
pelo The Daily Mail, que com-
pete com The Daily Express pa-
ra atrair leitores com manche-
tes sensacionalistas.

No outro extremo do merca-
do, The Mirror perde circula-
ção rapidamente, após o escân-
dalo, em 2004, das fotos adulte-

radas que mostravam supos-
tos soldados britânicos mal-
tratando prisioneiros iraquia-
nos. The Sun, tablóide tam-
bém pertencente à News
Corp., continua a ser o jor-
nal britânico de maior circu-
lação.

Mas o presidente da News
Corp., Rupert Murdoch, ad-
mitiu, recentemente, que
The Sun perde de 30 mil a 40
mil vendas diárias para o jor-
nal gratuito Metro. David
Trunkfield, consultor da Pri-
cewaterhouseCoopers, acre-
dita que os jornais gratuitos
são bons para a indústria,
pois chegam a jovens que
possivelmente jamais com-
prariam um jornal.

De modo geral, os jornais
britânicos estão em boa situa-
ção. The Financial Times
conseguiu equilibrar as con-
tas e está ganhando leitores
online.

A penetração dos jornais
continua alta na Grã-Breta-
nha, comparada com muitos
países europeus. David
Trunkfield comentou que
“todos estão obcecados com
a circulação, neste momen-
to. A longo prazo, se a circu-
lação continuar caindo, a in-
dústria jornalística vai fe-
char. Mas pelo menos no cur-
to prazo, a perspectiva de lu-
cros é muito boa”.●

Patrícia Campos Mello

Diante do sucesso da renegocia-
ção da dívida argentina, algumas
pessoas se perguntam se o calote
não poderia ser uma opção para o
Brasil. A dívida pública brasilei-
ra, que corresponde a cerca de
51% do PIB, suga recursos que
poderiam ser investidos em áreas
como educação e infra-estrutura.
Mas deixar de pagar a dívida, afir-
mam economistas, não foi sim-
plesmente uma decisão da Argen-
tina que pode ser imitada pelo
Brasil. Foi uma falta de opção,
após uma crise econômica insus-
tentável.

“A Argentina entrou em crise
e a moratória era a única opção”,
afirmaoeconomista Antônio Cor-
rêa de Lacerda, presidente da So-
ciedade Brasileira de Estudos so-
bre Empresas Transnacionais e
Globalização (Sobeet). “Esse não
é o caso do Brasil.”

O economista Nouriel Roubi-
ni, professor da New York Uni-
versity e ex-assessor econômico
do presidente Bill Clinton, afirma
que o calote argentino não vai ser-
vir de exemplo porque não é uma
alternativa fácil ou indolor. “A
Argentina passou por uma crise
severa, com queda de mais de
25% no PIB, perdeu 6 anos de

crescimento e teve taxas altíssi-
mas de pobreza e desemprego”,
diz Roubini no blog que mantém
na internet. “Com tudo isso, al-
guém ainda acha que outros paí-
ses vão sair correndo para dar ca-
lote como a Argentina fez?”

Segundo Roubini, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, assim
que foi eleito, olhou para a Argen-
tina e “viu os efeitos colaterais de
umcalote – mesmoumcalote ine-
vitável como o argentino”. “Por
isso, Lula acertadamente resol-
veu fazer um acerto fiscal e evitar
a moratória. A lição da Argentina
é que crise e calote custam muito
caro.”

De acordo com Roubini, daqui
para frente a Argentina terá de
manter um superávit primário de
4% do PIB para honrar sua dívida
reestruturada e ter disciplina fis-
cal para evitar um crescimento da
dívida. Mas, tendo em vista que o
calote era a única opção para os
argentinos, ainda não dá para ava-
liar se a moratória foi um bom ne-
gócio para eles, diz Lacerda.

“Precisamos ver se o calote se-
rá superado pelos credores e os in-
vestimentos vão voltar à Argenti-
na, ou se a reestruturação será um
marco negativo na história do
país, que afastará os investidores
por um bom tempo.”●

COMBUSTÍVEIS

NOVA YORK

As preocupações que haja pouco
petróleo no mercado este ano vol-
taram a pressionar os preços. Na
Bolsa Mercantil de Nova York
(Nymex), os contratos para abril
fecharam em US$ 53,57 o barril,
alta de 0,98%. Jána Bolsa Interna-
cional de Petróleo (IPE), em Lon-
dres, os contratos para o próximo
mês do tipo Brent alcançaram um
novo recorde e fecharam em US$
51,95 o barril, ganho de 1,43%.

A Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep), a
Agência Internacional de Energia
(AIE) e o Departamento de Ener-
gia dos EUA têm alertado que a
dependência mundial de petróleo
vai aumentar em 2005. Embora a
Opep diga que será capaz de pro-
duzir petróleo suficiente para aten-

der à demanda, alguns operado-
res têm dúvidas.

Ontem o cartel admitiu que
“nãopode ser completamentedes-
cartada” a hipótese do barril che-
gar a US$ 80. Em repostas a co-
mentários da imprensa, Adnan
Shihab-Eldin, diretor do Departa-
mentodePesquisa e secretário-ge-
ral da Opep, assegurou ser “extre-
mamente difícil” prever o preço.
“Não só devemos levar em conta
fatores fundamentais como a pro-
dução e a demanda, mas também
devem ser antecipados os fatores
não fundamentais, como tensões
geopolíticas ou possíveis interrup-
ções da produção”.

E completou: “Não se pode ex-
cluir completamente apossibilida-
de de os preços atingirem um ní-
vel semelhante (US$ 80 dólares),
se o abastecimento for interrompi-
do por um longo tempo.” ● Dow
Jones Newswires e EFE
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