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Manifestantes
enfrentam polícia
nas ruas de Madri

GENEBRA

A turbulência dos últimos dias
gerou perdas de pelo menos US$
4,4 trilhões nas bolsas dos princi-
pais mercados e marca a pior se-
mana para o sistema financeiro
em três anos. O temor de um de-
fault americano e depois a amea-
ça de uma nova recessão mun-
dial gerou a pior semana para as
bolsas desde a quebra do Leh-
man Brothers, em 2008.

Só nos Estados Unidos, a per-
da foi de cerca de US$ 1,8 trilhão
no valor de ações, segundo cálcu-
los da Bloomberg. Londres teve
a quinta pior semana de sua his-
tória e a pior desde setembro de
2008. Pela primeira vez a bolsa
de Paris completou dez dias de
queda. O Brasil também foi afeta-

do. Na quinta-feira, a Bovespa re-
gistrou o pior resultado entre as
20 maiores bolsas do mundo.

Mesmo a bolsa da maior eco-
nomia da Europa, a Alemanha,
não ficou imune. As ações ale-
mãs sofreram oito dias de que-
das consecutivas, o pior resulta-
do desde 1993. Na semana, as per-
das foram de 12%. Desde maio,
quando Frankfurt atingiu seu pi-
co, as perdas já são de 17%.

A Bolsa em Londres fechou a
semana com uma perda acumu-
lada de 10% e prejuízo de 149 bi-
lhões de libras esterlinas. A sema-
na foi a quinta pior na história da
bolsa britânica. Essa foi também
a primeira vez que Londres regis-
trou três dias de quedas acentua-
das desde a quebra do Lehman
Brothers, em setembro de 2008.
Na França, Paris chegou a sema-
na com 10,9% de perdas.

Só Carlos Slim, o homem mais
rico do mundo, perdeu quase
US$ 8 bilhões em apenas cinco
dias. Seu portfólio perdeu 11%
desde 29 de julho.

A bolsa mexicana nesse perío-

do perdeu 7,4%, afetada pelas
preocupações em relação à eco-
nomia americana. Sua principal
empresa, a America Movil, per-
deu 6,9% nesta semana. No ano,
a queda chega a 21%.

Três de suas empresas serão
retiradas da bolsa do México.
Nesta semana, sua empresa de
serviços Inbursa perdeu 8,7%,
contra uma retração de 11% na
Inmuebles Carso. Já a holding
do bilionário, Grupo Carso, per-

deu 18%. Empresas dos demais
magnatas – Bill Gates e Warren
Buffet – também perderam 5,3%
e 4,3% na semana.

De uma forma geral, os bancos
foram os mais prejudicados. Na
Itália, as ações do Unicredit che-
garam a ser suspensa da bolsa
diante de suas perdas No Reino
Unido, as ações do Royal Bank of
Scotland sofreram perdas de
12%, depois que o banco divul-
gou prejuízos de mais de US$ 1
bilhão no primeiro semestre
diante de sua exposição na Gré-
cia. As perdas refletem nas con-
tas do governo, já que 83% das
ações do banco está nas mãos do
Estado, que foi obrigado a resga-
ta-lo em 2008. Já o banco Dexia
teve a maior perda de sua histó-
ria: prejuízo de US$ 4 bilhões.

Bovespa volátil. A forte volatili-
dade que marcou o pregão de on-
tem fez o rumo da Bovespa se
confirmar a minutos do final.
Foi quando o índice à vista “co-
lou” no Dow Jones e subiu. O Ibo-
vespa terminou a sexta-feira em
alta de 0,26%, Na semana, perío-
do que coincide com o mês, acu-
mulou perdas de 9,99%, na pior
semana desde o final de novem-
bro de 2008. / J.C.

Mercado global perde
US$ 4,4 tri na pior
semana em 3 anos

Para agradar ao BCE, Itália lança pacote
Em troca da rolagem da dívida e pressionado pelos demais líderes europeus, Berlusconi acelera medidas para reduzir déficit público italiano

GENEBRA

O mal-estar na sociedade espa-
nhola por conta da crise se trans-
forma em confrontos e violência
nas ruas de Madri.

Manifestantes foram reprimi-
dos na noite de quinta-feira pela
polícia da capital espanhola. On-
tem, as forças de ordem fecha-
ram o centro da cidade para im-
pedir que os ativistas ocupas-
sem um dos tradicionais locais
de Madri, a Puerta del Sol, para
protestar contra as políticas do
governo para lidar com a crise.
Mas os ativistas voltaram a sair
às ruas.

Conhecido como Indignados,
o grupo tem sido um dos resulta-
dos concretos da crise social na
Espanha. Os manifestantes pro-
metem que não vão abandonar
as ruas enquanto o governo con-
tinuar a implementar as medi-
das de austeridade. Praças por to-
da a Espanha, porém, foram fe-
chadas aos manifestantes nos úl-
timos dias. A meta declarada do
governo é de que se evite que no-
vosacampamentos do movimen-
to sejam erguidos nas áreas cen-
trais da capital, como ocorreu
em maio.

Na noite de quinta para sexta,
porém, o governo optou pela for-
ça para retirar os manifestantes
do local. No total, 20 pessoas saí-
ram feridas, sete delas policiais.
Quatro manifestantes foram de-
tidos, inclusive um jornalista.
Ensanguentado, o jornalista te-
ve sua imagem usada pelos mani-
festantes para atacar o governo.

Ontem, foi mais um dia de vio-
lência. Apesar de desalojados, os
manifestantes convocaram
mais um protesto. Mais uma vez
se depararam com a polícia.

A violência dos últimos dias se-
ria, segundo os líderes dos ativis-
tas, uma “demonstração de que
o governo começa a golpear a ci-
dadania” e pedem a demissão do
ministro do Interior, Antonio
Camacho.

A VOLTA DA TURBULÊNCIA

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Em troca da rolagem da dívi-
da, a Itália anuncia um novo
pacote de reformas e a liberali-
zação de sua economia para
tentar reduzir a pressão dos
mercados e tirar o país da es-
tagnação. A terceira maior eco-
nomia do bloco surge como
próxima vítima de investido-
res, que colocam dúvidas so-
bre a capacidade de Roma de
honrar suas obrigações. A Itá-
lia acumula uma dívida equiva-
lente a 120% de seu PIB, hoje a
maior da Europa.

O premiê Silvio Berlusconi
anunciou medidas para reduzir
custos e aumentar a arrecadação
para acabar com o déficit públi-
co da Itália. A meta é equilibrar o
orçamento até 2013, e não mais
até 2014, como planejado. Mas o
objetivo é também o de tranquili-
zar os demais líderes europeus
que pressionaram Berlusconi a
anunciar a reforma. Para Bruxe-
las, uma crise maior na Itália
ameaçaria o próprio euro.

“Há uma atenção particular da
especulação internacional sobre
nós e, por isso, trabalharemos ra-
pidamente para introduzir na
Constituição o princípio de equi-
líbrio de balanço”, disse Berlus-
coni. Nesta semana, as ações ita-
lianas caíram 13% e o risco país
bateu recorde, superando a taxa
da Espanha. Ontem, os merca-
dos reagiram indiferentes à pro-
posta, alertando que não há nada
de concreto por enquanto.

Pela nova reforma, uma lei
obrigaria o Estado a caminhar
em direção ao déficit zero. Outra
lei ainda vai liberalizar ativida-
des profissionais altamente regu-
ladas. A Alemanha aplaudiu as
medidas. Roma também prome-
te acelerar os cortes nos gastos
sociais, reduzir os salários de po-
líticos e a ajuda aos partidos.

Agora, o Executivo terá de con-
vencer o Parlamento a voltar de
suas férias de verão antes do pre-
visto. Em troca, o BCE estaria dis-
posto a voltar a comprar títulos
da dívida italiana, o que na práti-
ca representa uma sobrevida pa-
ra o governo e uma forma de ga-
nhar tempo até que uma refor-
ma mais profunda ocorra.

Olli Rehn, comissário de Eco-
nomia da UE, insistiu que nem

Itália nem Espanha precisam de
resgate e acusou os ataques nas
bolsas de “injustificados”. Mas
defendeu mais recursos para o
fundo. A percepção da UE é de
que um fundo com€440 bilhões
não tem como socorrer países co-
mo a Itália. Mas nesta semana a
Alemanha deixou claro que não
apoiará a ideia e atacou o presi-
dente da UE, José Manuel Barro-
so, por ter feito tal proposta.

Dados. A rolagem da dívida não
é o único problema da Europa.
Ontem, o indicador que mais
preocupou os mercados foi o da
Alemanha, tida como o motor da
economia europeia. Dados do
Ministério da Economia alemão
mostram que a produção indus-
trial do país encolheu 1,1% em
junho, revertendo a alta de 0,9%
em maio. Para o governo, é um
sinal de enfraquecimento na ati-

vidade industrial e nos investi-
mentos de empresas.

O BC alemão continua apos-
tando num crescimento de 3,1%
em 2011. Mas os dados revelam
que a projeção poderá ser revis-
ta. A produção de bens de capital
caiu em 2%, ante queda de 4,5%
na construção. O consumo tam-
bém se retraiu em 1%.

Mas os alemães não são os úni-
cos a registrar dados preocupan-

tes. Na Suíça, a inflação perde for-
ça, numa indicação de freio na
recuperação. Na Itália, o PIB
cresceu apenas 0,3% no segundo
trimestre e a produção indus-
trial desacelera. Já na Espanha, a
expansão do PIB foi de apenas
0,2% no segundo trimestre, abai-
xo da taxa do trimestre anterior.
E a produção industrial também
sofreu retração de 2% em junho,
a pior taxa em um ano e meio.

Obama pede medias de estímulo à economia. Pág. B5 }

TONY GENTILE/REUTERS

Temor de um default dos
EUA e depois a ameaça
de uma nova recessão
mundial gerou semana
turbulenta nas bolsas

● Blue chips
No Brasil, as blue chips tiveram
quedas acentuadas na semana
Petrobrás ON: 12,8% e PN:
13,3%. Vale ON e PNA quedas de
12,3% e 11,8%, respectivamente.

Sob pressão, Medidas de austeridade anunciadas ontem por Berlusconi prometem equilibrar o orçamento da Itália até 2013, um ano antes do plano original
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo,6 ago. 2011, Economia, p. B4.




