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MING

Toda a área do euro ficou mais
umavezabaladaporinforma-
ções cujos veementes des-
mentidos não convenceram

ninguém.
Na última sexta-feira, a edição digi-

tal da revista alemã Der Spiegel não só
avisou que a Grécia estudava voltar à
moedaprópria,adracma,mastambém
quenofimdesemanapassadoseriarea-
lizada em Bruxelas uma reunião emer-
gencial dos ministros de Finanças da
zona do euro, para examinar a rápida
deterioração das finanças do país.

A saída da Grécia foi enfaticamente
desmentida pelo governo de Atenas,
porém a reunião aconteceu. E ontem a
agência de classificação de risco Stan-
dard & Poor’s rebaixou os títulos da
dívida grega que, se tudo correr bem,
alcançarão, no final de 2011, 152,3% do
seuPIB,previstoemUS$310,4bilhões.

Esse rebaixamento alerta que o risco de
calote cresceu. E, ainda ontem, outras
duasgrandesagências,aMoody’s eaFitch,
avisaram que estão colocando os mes-
mostítulosdaGrécianamarcadopênalti.

O problema imediato está no seu enor-
me déficit público, que, em 2010, estava
nos 10,5% e cuja reversão a sociedade gre-
ga não quer assumir, pelos sacrifícios que
está impondo em perda de renda e de em-
pregos. Não há saída fácil. A partida da
Gréciada áreadoeuroéimpensável.Seria
inevitávelumafortedesvalorizaçãoemre-
lação ao euro, o que elevaria em ao menos
100% a dívida (que está em euros) e agra-
variatudo.Oreescalonamento(aumento
de prazo) de pagamento não refrescará
nada se as más condições orçamentárias
nãoforem atacadas. Ea reestruturaçãoda
dívida (imposição de certo calote) tende
a criar mais problemas do que soluções,
pois os bancos estão atolados com títulos

gregos e teriam avarias em seus ativos.
Mas, ainda que se alcance alguma solu-

ção para a delicada situação financeira do
país,aquestãodefundo–osfrágeisfunda-
mentos do euro – segue malparada.

São 17 países desiguais, em disciplina
fiscal e crescimento, que partilham uma
mesma moeda, com um só banco central
e juros básicos unificados.

Apesar dos tratados de compromissos
recíprocos, não há obediência a acordos
que garantam um déficit público anual
abaixo de 3% do PIB e uma dívida menor
que60% (veja tabela). Odesequilíbrio or-
çamentário,porsuavez,conduzàinobser-
vância dos limites para a dívida, já que o
rombo fiscal tem de ser coberto com au-
mento do endividamento.

A indisciplina nas despesas públicas,
em boa parte dos países do euro, acaba
turbinada por outro problema: a falta de
mecanismos automáticos de transferên-
cia de recursos entre os membros.

É uma deficiência que não afeta países
que têm moeda própria, ainda que algu-
masdesuasprovínciasnãotenhamequilí-
briofinanceiro,poisogovernocentraldis-
põede mecanismosde transferência.Nos
Estados Unidos, por exemplo, Nova
York,Flórida, Louisiana e Califórnia esta-
vam ou ainda estão em maus bocados,
masessesproblemasnãoatingemodólar,
pois as regulagens internas funcionam.

Afaltadeuniformidadefiscaldaáreado
euro não é tampouco o problema princi-
pal. É a ausência de unidade política. O
bloconão dispõe de um poder central que
consiga impor a observância dos tratados
nem definir regras para transferências
mais ou menos automáticas de recursos.

COMÉRCIO EXTEIOR
Superávit da balança no
ano já chega a US$ 5,9 bi
A balança comercial brasileira
acumula superávit de US$ 5,998
bilhões em 2011 até a primeira
semana de maio, segundo o Mi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
No mesmo período do ano pas-
sado, a balança registrou saldo
positivo de US$ 2,682 bilhões.
Até a primeira semana de maio,
as exportações totalizam US$

76,695 bilhões, crescimento de
31,3% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2010. As importações
somaram US$ 70,697 bilhões,
valor 26,9% superior a igual pe-
ríodo do ano passado.

ENERGIA
Até 2050, fatia de fonte
limpa será de 77%
Até 77% da energia consumida
no mundo poderá vir de fontes
renováveis – como solar, eólica,
hidrelétrica e biomassa – até

2050. Em 2008, essa fatia era de
13%, segundo o Painel
Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas da ONU.

MORADIA NOS EUA
Preço das casas é o
menor desde 2008
Os preços das moradias nos
EUA tiveram no primeiro tri-
mestre a maior queda desde o
fim de 2008, segundo uma pes-
quisa do website especializado
Zillow.com. O valor das residên-

cias caiu 3% em comparação
com o quarto trimestre de 2010
e 1,1% em março ante fevereiro,
pressionado pela abundância
de moradias com hipoteca exe-
cutada. Março foi o 57.º mês de
queda seguida nos preços.

Com muita par-
cimônia, a Pesquisa
Focus registrou on-
tem o otimismo,
gerado pela queda
do preço das com-
modities, nos
meios empresa-
riais em relação à

inflação deste ano. Se há esse fator de
otimismo, não se pode menosprezar
o efeito dos reajustes salariais das
grandescategoriasde operários.Tere-
mos nos próximos meses um possível
conflito entre fatores que podem se-
guir rumos divergentes.

A queda dos preços das commodi-
ties dos últimos dias é fugaz. No caso
das commodities alimentares – que
têm peso importante no custo de vida
–,pode serconsiderada normal,levan-
doem conta o calendário das safras no
HemisférioSul, sem esquecer, porém,
aforte seca queseverifica noHemisfé-
rio Norte, especialmente na Europa.

Para as outras commodities, a que-
da tem origem nas perspectivas de
afrouxamento da atividade econômi-
ca na China, ainda piores para os ou-
tros países industrializados. A econo-
mia chinesa, no entanto, pode apre-
sentar surpresas, e, de qualquer mo-
do, a demanda nesse país depende
muitomaisdo vastovolumede consu-
midores do que de pequena inflexão
daconjuntura.NoBrasil,aúnicaprevi-
são indiscutível é de queda do preço
do etanol, com consequência para o

da gasolina, embora o preço de petró-
leo continue incerto.

A grande dúvida continua sendo
sobre o efeito que os reajustes sala-
riais terão sobre os preços. A partir
de setembro, importantes dissídios
com metalúrgicos deverão afetar o
custo de numerosos produtos. As dis-
cussões salariais vão-se realizar num
momento em que a inflação dos últi-
mos 12 meses se mostrará elevada,
alimentando as pretensões dos sindi-
calistas que se baseiem não na infla-
ção futura, mas na que vem do passa-
do. E estamos verificando que, mes-
mo com uma tendência de queda da
inflação, os preços dos serviços conti-
nuam subindo.

O quadro atual é de inflação de de-
manda, alimentada pela elevação dos
rendimentos. Neste cenário, sabe-se
que as horas trabalhadas continuarão
aumentando,contribuindopara ame-
lhora dos rendimentos.

O único fator que poderá frear a de-
manda é o nível de endividamento das
famílias,particularmenteelevado. Pa-
rece que o governo, que conseguiu li-
mitar seus gastos, especialmente no
caso dos investimentos, não deverá
manter essa política de austeridade
nos próximos meses.

Esse quadro vai exigir do governo
uma política corajosa para permitir
queaeconomiaseaproveitedaespera-
daquedadascommodities,que name-
lhor das hipóteses se traduzirá por
uma desvalorização do real.

N a última reunião do Conse-
lho de Desenvolvimento
E c o n ô m i c o e S o c i a l
(26/4/2011), apresidente Dil-

ma Rousseff anunciou a criação de 75
mil bolsas de estudo no exterior até
2014, o que dá uma média de 18,7 mil
por ano. Trata-se de excelente notícia,
especialmente se essas bolsas se con-
centrarem nas áreas de ciências exa-
tas, que são estratégicas para o desen-
volvimento do Brasil.

Essa ideia já havia sido ventilada por
Dilma durante a campanha. Mas o
anúncio definitivo veio depois de sua
viagem à China.

Os chineses já definiram sua arma
para dominar o mundo: a educação. O
país realiza uma colossal revolução na
preparação de talentos para ciência e
tecnologia. A China quer eliminar a di-
ferença existente em relação aos Esta-
dos Unidos, ao Japão e à Alemanha e se
apronta para ser o líder em pesquisa e
desenvolvimento e,consequentemen-
te, na produção industrial até 2050. É
isso que se lê no seu arrojado Plano
Educacional para 2010-2050.

Lembremos que a China cometeu
um errogravíssimo ao fecharas univer-
sidades durante a Revolução Cultural
(1966-1976), mas o erro está sendo cor-
rigido. Já no final da década de 1970,

Deng Xiaoping promoveu avanços tre-
mendos em todos os níveis da educa-
ção, em especial no universitário. De
600 faculdades existentes em 1978 o
país passou para 2 mil em 2008 – e não
para de aumentar. No ano de 2000, 40
mil jovens chineses foram estudar nas
melhores universidades do mundo. Es-
se foi só o começo. Em 2008 eram 420
mil (110 mil só nos Estados Unidos), a
maioria em cursos de pós-graduação
(Amelie F. Constant e colaboradores,
China’s Latent Human Capital Invest-
ment, Institute for the Study of La-
bor, abril de 2011).

OBrasiltambém aumentouaexposi-
ção de seus jovens ao ensino no exte-
rior. Mas as diferenças são colossais.
Porexemplo,enquantoa China mante-
ve, em 2009, 120 mil jovens nos Esta-
dos Unidos (a maioria em pós-gradua-
ção), o Brasil tinha apenas 7,5 mil: 450
em cursos de curta duração (em geral
de inglês), 3,7 mil em cursos de gradua-
ção e apenas 3,3 mil em pós-graduação.

A caminhada a ser vencida é enor-
me. Mas temos de reconhecer que os
planos de Dilma são avançados. Ela
pretende mais do que dobrar o núme-
ro de bolsistas brasileiros nas ciências
exatas. Certíssimo!

Outro capítulo das reformas de Dil-
ma é o Programa de Ensino Técnico
(Pronatec), que busca criar cerca de 8
milhões de vagas nas escolas técnicas
até 2014 – 2 milhões por ano. Mais uma
vez, certíssimo!

É claro que esses são apenas núme-
ros, enquanto, neste campo, o que
mais conta é a qualidade do ensino.

No plano educacional da China está
sendo dada uma especial atenção a
esse aspecto. O país tem 300 milhões
de estudantes e 14 milhões de profes-
sores – todos eles cobertos por um
programa de atualização de conteúdo
e aperfeiçoamento didático. Uma
enorme atenção está sendo dada à pré-
escola para fazer os alunos aprende-
rem mais devagar, mas com maior
profundidade.

No campo administrativo, a China
está descentralizando a gestão das es-
colas, passando a maior responsabili-
dade aos governos locais e sob o con-
trole das comunidades. A propósito, a
China conseguiu envolver todo o povo
nadiscussão do referido plano, deixan-
do claro que a melhoria de vida nas
gerações atual e futura dependerá fun-
damentalmente não apenas de educa-
ção, mas de uma boa educação. Cerca
de 75% dos chineses conhecem e
apoiam o plano.

Essa é uma outra diferença em rela-
ção ao Brasil. Entre nós, a maioria dos
pais fica satisfeita quando seus filhos
conseguem um lugar nos bancos esco-
lares, pouco se importando com o que
e como as escolas ensinam seus filhos.

Oxalá os planos de Dilma sejam con-
cretizados e acompanhados com uma
boa atenção à questão da qualidade do
ensino.

✽

PROFESSOR DA FEA-USP, É PRESIDENTE

DO CONSELHO DE EMPREGO E RELAÇÕES

DO TRABALHO DA FECOMÉRCIO DE SÃO

PAULO. SITE: WWW.JOSEPASTORE.COM.BR

O TAMANHO DO PROBLEMA

● Em porcentagem do PIB
(projeção para 2011)

JOHN GRESS/REUTERS–21/4/2011

EDISON LOBÃO
MINISTRO DE MINAS E ENRGIA

“O governo tomou as medidas necessá-
rias, mas esse é um mercado livre. Preci-
samos agora elevar a produção (etanol).”

FONTE: FMI

SALOMÃO QUADROS
COORDENADOR ECONÔMICO DA FGV

“A inflação sentida no varejo não é mais
composta por altas nos alimentos, e sim
por aumentos nos preços de serviços.”

“Não é o momento de
complacência. Se
queremos consolidar
a recuperação global,
precisamos lidar com
essas ameaças
(superaquecimento
e inflação).”

Jean-Claude Trichet
PRESIDENTE DO BCE

● Efeito sazonal
O carnaval derrubou a venda
das indústrias em março
depois de forte crescimento

GEORGES PAPANDREOU
PRIMEIRO-MINISTRO DA GRÉCIA

“Eu apelo a todos, na Grécia e fora dela,
em particular nos países da União Euro-
peia, que deixem a Grécia em paz.”

5,2%
foi a queda do faturamento real
em relação a fevereiro, segundo
indicadores da Confederação
Nacional da Indústria

6,9%
foi o índice em fevereiro

Queda do preço dos bens
básicos e elevação salarial

celso.ming@grupoestado.com.br

CONFIRA

Editorial econômico

Outra vez, a Grécia

O euro e os preços das ações nego-
ciadas nas bolsas da Europa mergu-
lharam diante do aumento do risco
de calote na dívida da Grécia. É o
que vai no gráfico acima.

● Sem solução
O pacote de socorro à Grécia, de 110
bilhões de euros, aprovado em maio
de 2010, não está funcionando. Isso
sugere que a saída para casos assim
não está resolvendo. A Grécia não
está sozinha. A mesma encrenca
ronda a Irlanda e pode atingir em
cheio também Portugal (cuja dívida
acaba de ser equacionada com um
pacote de resgate) e Espanha.

●✽
JOSÉ
PASTORE

A arma do sucesso chinês: boa educação

PAÍS DÉFICIT PÚBLICO DÍVIDA BRUTA

Áustria -2,4 70,4
Bélgica -2,7 97,3
Alemanha -2,0 80,1
Espanha -4,6 63,9
França -3,9 87,6
Grécia -5,9 152,3
Holanda -3,1 65,6
Irlanda -5,9 114,0
Itália -2,8 120,2
Portugal -3,2 90,5

Panorama Econômico
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 maio 2011, Economia & Negócios, p. B2.




