
CONTAS
AMARGAS
O pavor era evidente entre a

seleta audiência reunida em
Valparaíso. De Evo Morales ao

príncipe da Espanha, todos puderam
sentir uma amostra do que os chilenos
sofreram e ainda deverão sofrer depois
do dia 27 de fevereiro, quando um ter-
remoto de 8,8 graus na escala Richter
atingiu o país. A réplica que antecedeu
a cerimónia de posse do novo presiden-
te do Chile, Sebastián Pifiera, foi o sinal
reiterado dos desafios que o presidente
terá em seu mandato para reconstruir
o país e recuperar a economia.

As três regiões mais afetadas pelo
sismo, no sul do Chile, reúnem 25%

da população do país e representam
18% do Produto Interno Bruto (PIB). Em
muitas delas, o trabalho será o de reco-
meçar praticamente do zero.

Um exemplo disso é Constitución.
A cidade despontou no mapa do país
em 1969, quando o governo decidiu
instalar nesse local uma grande fábrica
de celulose. A decisão fez o lugar crescer
e enriquecer. Mas esse tempo áureo de-
sapareceu com o terremoto, seguido de
tsunami. A cidade, que abrigava 50 mil
moradores, praticamente desapareceu.
E as instalações da Celulose Arauco e
Constitución (Celco) viraram toneladas
de barro e escombros.

O terremoto abalou
a economia do Chile,
mas tudo indica que
não deixará o país
fora de combate

EQUIPE AMÉRICAECONOMIA,

DE SANTIAGO

A Copec, controladora da Celco, foi
uma das empresas mais afetadas do país.
Até o fechamento desta edição, a em-
presa mantinha várias de suas fábricas
fechadas, sem previsão de reabertura.
Somente na planta de Constitución, que
produzia 350 mil toneladas de celulose
ao ano - 10% do total da Celco -, traba-
lhavam 700 pessoas.

O PREÇO DA DESTRUIÇÃO
Na linguagem económica, o que o Chile
sofreu com o terremoto é um grande
choque de oferta negativa. "Uma parte
das construções está inutilizada, bem
como a rede rodoviária; isso se traduz



em uma taxa de depreciação muito
alta", diz o economista chileno Guiller-
mo Le Fort, sócio do Le Fort Economia e
Finanças e ex-diretor executivo do FMI
(Fundo Monetário Internacional).

O Eqecat, centro de pesquisa de ca-
tástrofes que trabalha para o setor de
seguros nos Estados Unidos, estimou,
preliminarmente, que os custos do ter-
remoto nos ativos do Chile seriam de
US$ 15 bilhões a US$ 30 bilhões. "É uma
cifra absurda", avalia Matías Braun,
sócio do banco de investimentos IM
Trust, em Santiago. "As três regiões
mais afetadas acumulam cerca de 20%
do capital físico do país, algo em torno
de US$ 60 bilhões. Estimar perdas de
US$ 30 bilhões significaria uma perda
de 50%, e não foi assim." Braun avalia
os danos em, no máximo, US$ 8 bilhões.
Dessa cifra, US$ 2,5 bilhões viriam da
destruição de 20% das casas nas zonas
afetadas; US$ 1,5 bilhão de edificações
comerciais e industriais; US$ 2 bilhões
da infraestrutura viária e portuária;
US$ 500 milhões de máquinas e equi-

pamentos, e cerca de US$ 500 mi-
lhões em estoques perdidos.

EFEITOS MACRO
Com menos ativos em pé, a capaci-
dade produtiva da economia cai. O setor
mais af etado é o florestal, que exportou
US$ 4,1 bilhões em 2009. Quase a meta-
de desse montante é representada pela
celulose, da qual a Celco é responsável
por US$ 1,25 bilhão. Há outros casos
graves: 50% da capacidade instalada
dos pesqueiros do centro e sul do país,
por exemplo, ficaram inutilizáveis com
o terremoto e as posteriores marés da
região de Biobío, segundo a Sociedade
Nacional da Pesca (Sonapesca).

O setor vinícola também tem muito
a lamentar. "Foi um dos mais afetados",
diz Luís Mayol, presidente da Sociedade
Nacional da Agricultura. Em Colchá-
gua, rios de vinho fluíam pelas ruas. Os
sistemas antissísmicos simplesmente
não funcionaram: os barris caíram e
passaram a empurrar outros, em um
efeito dominó enológico. A indústria

À ESQUERDA, CIDADE DE TALCAHUANO

DEPOIS DO TSUNAMI. ACIMA E ABAIXO,

TRABALHO DE BUSCA POR SOBREVIVENTES

estima em US$ 250 milhões as perdas
por conta do terremoto. Muitos dizem
que as exportações, que, em 2009, fo-
ram de US$ 1,38 bilhão, serão ínfimas
neste ano, abrindo caminho para con-
correntes como os argentinos.

VOLTA POR CIMA
A recuperação do país poderá ser faci-
litada pela boa posição e pela credibi-
lidade fiscal do Chile, bem como pela
capacidade do setor privado. O primeiro
anúncio feito pelo governo de Pínera foi
um ajuste fiscal de mais de US$ 700 mi-
lhões, que deverá incluir um plano para
as moradias. Segundo o Ministério da
Habitação, cerca de 1,5 milhão de ca-
sas sofreram danos, das quais 500 mil
teriam danos severos, o que significa
um esforço de recuperação inédito na
história do país.



ACIMA, SAQUES
NOS SUPERMERCADOS
DECONCEPCIÕN.
À ESQUERDA,
BURACOS EM RODOVIA
NO SUL DO PAÍS

Para que isso ocorra, o novo presi-
dente, Sebastián Pinera, e seu minis-
tro da Fazenda, Felipe Larraín, devem
impulsionar um forte plano de gasto
do governo, o qual, provavelmente, os
levará a operar com déficit fiscal em
2010. O dinheiro acumulado no Fundo
de Estabilização Económica e Social,
graças ao alto preço internacional do
cobre entre 2002 e 2008, serve de res-
paldo para proteger os fundos macroe-
conômicos. "O Chile tem mais de US$ 11
bilhões em ativos financeiros e baixa
carga de dívida, de menos de 7% do
PIB", diz Gabriel Torres, vice-presidente
da Moody's, que assegura que não revi-
sará a classificação da dívida soberana
chilena. "Isso permitirá ao país aumen-
tar seus passivos, se necessário."

Zona afetada
por Tsunami

Governo declara
toque de recolher

Zona de desastre

Tampouco é esperado que haja um
aumento nas taxas de juros no curto
prazo. "Temos uma política monetária
expansiva, que continuará assim por
bastante tempo, para que o investi-
mento e os gastos tenham um cus-
to financeiro adequado", diz José De
Gregorio, presidente do Banco Central
(BC) chileno. Em outras palavras, o BC
favorecerá a manutenção de taxas, am-
pliando ao máximo o estímulo mone-
tário para ajudar a recuperação. Espera-
se que, por efeitos diretos do terremoto,
muitos preços subam, especialmente
nas áreas afetadas, o que reduziria as
taxas de curto prazo. "Uma vez que a
recuperação aconteça, entretanto, o
Banco Central se verá obrigado a subir a
taxa de juros significativamente", diz Le
Fort, do Le Fort Economia e Finanças.

O FATOR INFRAESTRUTURA

Um dos calcanhares de Aquiles na re-
cuperação da atividade económica do
país será a mfraestrutura. Não há área
que não tenha sido afetada pelo sismo,
desde a água potável até as telecomu-
nicações, passando pela eletricidade e
pelos portos. Os ritmos de recuperação

dos serviços são distintos. A energia
elétrica tem seus problemas focados na
distribuição, já que as grandes gerado-
ras-, tanto hídricas quanto térmicas, po-
dem seguir operando sem problemas.

Os processos de reconstrução serão
mais longos na infraestrutura viária e
dos portos. O porto de Valparaíso, por
exemplo, reiniciou as operações um dia
depois do terremoto, mas somente em
alguns terminais, o que reduzirá sua
capacidade de embarque por tempo
indeterminado. Os danos nas estradas
e rodovias totalizaram entre US$ 200
milhões e US$ 300 milhões, segundo
estimativas do setor, e a recuperação
total poderá demorar até oito meses.

Por isso, a capacidade de gestão e a
sintonia com o setor privado que Pinera
demonstra ter serão colocadas à prova.
O presidente também deverá desafiar
amarras ideológicas dos aliados para
colocar o Estado como motor funda-
mental nesse processo. Se conseguir
isso, será um ponto positivo em seu co-
meço de gestão, pois transformará em
capital político os bons resultados que o
Chile necessita nesse processo urgente
de reconstrução.»

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, 386, p. 70-72, abr. 2010.




