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UE emitirá bônus para
resgate de Portugal

Opep reduz demanda
para 2010 e 2011

Energia sustentável
custaria US$ 280 bi

EUROPAPETRÓLEO JAPÃO

São Paulo pu-
xou para baixo, em
julho, os indicado-
res de emprego e
renda no País, se-
gundo a Pesquisa
Industrial Mensal
de Emprego e Salá-
rio. Entre os me-

ses de julho de 2010 e 2011, o pessoal
ocupado assalariado crescia, no País,
em pequeno porcentual (0,4%), mas
em São Paulo, com elevado peso na
economia, houve uma redução do
pessoal empregado, de 2%.

Como as medidas de afrouxamen-
to monetário iniciadas em agosto ten-
dem a apresentar efeitos somente no
ano que vem, é provável que se acen-
tue a tendência de desaceleração do
emprego – verificada desde janeiro,
com uma única exceção, em feverei-
ro. Na comparação entre os primei-
ros sete meses de 2010 e 2011, houve
aumento de 1,7% no nível do pessoal
ocupado, mas, em São Paulo, houve
queda de 0,1%.

Em contrapartida ao que ocorre
em São Paulo, o crescimento do em-
prego industrial comparativamente
a julho de 2010 foi expressivo no Para-
ná (+6,8%), nas Regiões Norte e Cen-
tro-Oeste (+2,8%), em Minas Gerais
(+2,1%), Pernambuco (+7%) e no Rio
Grande do Sul (+2,8%). Nessas áreas,
bem como no Nordeste, a compara-
ção ainda é favorável em relação ao
mesmo período de 2010.

Na maioria das 18 áreas pesquisa-
das, o emprego cresceu nos setores
de alimentos e bebidas, meios de
transporte, máquinas e aparelhos ele-
trônicos e de telecomunicações, me-
talurgia básica e máquinas e equipa-
mentos, mas caiu muito em papel e
gráfica, vestuário, calçados e couro e
madeira. A desaceleração, portanto,
não ocorre apenas no setor exporta-
dor, mas também na indústria de
bens destinados ao mercado interno.

O Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi) afir-
ma que, “mais do que estagnado, o
emprego industrial começa a dar si-
nais de retração”. Em valores dessa-
zonalizados, a folha de pagamento
real da indústria também está cres-
cendo menos: de 0,5%, em maio, pas-
sou a 0,3%, em junho, e a 0,1%, em
julho, relativamente ao mês anterior.
Comparativamente ao mesmo mês
de 2010, a folha da indústria ainda
cresceu 1,3% acima da inflação.

Uma explicação para o descompas-
so entre o ritmo de criação de empre-
go e o comportamento da folha de
salários pode estar na tentativa de
preservar os quadros mais qualifica-
dos, que em muitos casos podem en-
contrar vagas em setores onde é mais
aguda a escassez de mão de obra. Já
as incertezas sobre a inflação dificul-
tam as decisões das empresas, algu-
mas das quais tentam, antes de cor-
tar custos e vagas, elevar preços, tes-
tando a resposta dos consumidores.

P ior que a crise europeia são as
inconsistênciasentreoquedi-
zem e fazem – e mesmo só en-
tre o que dizem – os dirigen-

tes. Assim, vão tropeçando em contra-
dições e em omissões. As duas últimas
mostram que não há em quem confiar.

Na semana passada, o Fundo Mone-
tárioInternacional(FMI)divulgoudo-
cumento em que advertia que os ban-
coseuropeusdeveriamreforçarseuca-
pital em ao menos 200 bilhões de eu-
ros para enfrentar a deterioração dos
seus ativos. Em seguida, a própria dire-
tora-gerente do FMI, a francesa Chris-
tine Lagarde, corroborou o alerta. No
entanto, sábado, a mesma Lagarde
veio a público e desmentiu o que ela e o
FMI tinham sustentado.

Não ficou claro quem errou e por
quê. Mas não é difícil imaginar o que
aconteceu. Todas as recomendações

desegurançabancáriaexigemamarcação
a mercado dos títulos que estão no balan-
ço dos bancos. E a marcação a mercado
aponta para forte desvalorização de uma
pencadetítulosdedívidadazonadoeuro,
especialmente de Grécia, Portugal, Irlan-
da, Itália e Espanha. Mas as autoridades
não querem admitir que esses títulos já
não valem o que está nos contratos. Isso
implicaria aceitar desastres ou quase de-
sastres em série.

OprimeiroéobalançoirrealistadoBan-
co Central Europeu (BCE) que, desde
maio de 2010, comprou 143 bilhões de eu-
ros em títulos de dívida do bloco.

Segundo, a deterioração dos balanços
de boa parte dos bancos europeus e a ad-
missão de que os tais testes de estresse a
que foram submetidos há somente dois
meses não passaram de um bom teatro.

E, terceiro, se é verdade que a quebra
(default)da Grécia está por um fio, o mes-

mo serve para o equilíbrio patrimonial
dos bancos credores. E isso não vale só
para os bancos gregos. Vale também para
os outros credores de títulos dos países
emperigo.Emambientedeperdacrescen-
tedecredibilidade,ocontágioéinevitável.

É por isso que – relatou nesse fim de
semana a revista Der Spiegel – o governo
de Berlim tem um plano B para salvar os
bancos alemães, dando razão à versão do

FMIquepedeoreforçodocapitaldosban-
cos. E, se os bancos alemães precisam de
mais capital, por que não os demais?

A outra inconsistência dos dirigentes
foi revelada pela demissão de Jürgen
Stark,representantedaAlemanhanadire-
ção do BCE. Desta vez, a razão real não
pôde ser ocultada: Stark saiu por discor-
dar abertamente da atual política do BCE
de recompra no mercado secundário de
títulos de países do euro. É a segunda de-
missão em cinco meses. Em abril saiu
Axel Weber, que também desistiu de se
candidatar à presidência do BCE, com
cuja política não concordava.

O presidente do BCE, Jean-Claude Tri-
chet, argumenta que recomprar títulos é
essencial para garantir o futuro do euro,
por dar mercado para títulos rejeitados e
permitirareduçãodosjurosqueessespaí-
ses terão de pagar. Fora isso, adverte que
essas operações não produzem inflação.

Mas essa política produz dois efeitos
adversos. O primeiro é a concessão de
aval disfarçado do BCE para títulos sobe-
ranos. O segundo, o aprofundamento do
chamado risco moral, por sustentar rom-
bosorçamentáriosilegaisdeumpunhado
de países do euro.

Nesseambientecarregadodecontradi-
ções e de perda de credibilidade, o merca-
do financeiro responde como pode. Além
da queda geral do valor dos títulos dos
países da periferia do euro, vai derruban-
do as cotações dos bancos europeus.

N ada mais desejável para um
país do que ganhos crescen-
tes de remuneração. É o que
está ocorrendo no Brasil. Os

sindicatos laborais estão tirando pro-
veito de uma demanda interna que ain-
da está aquecida combinada com uma
clara falta de mão de obra.

Grande parte dos pleitos sindicais
vemsendoatendida.Paraos metalúrgi-
cos do ABC, as empresas concederam
aumento real de salários de 5% para os
próximos dois anos. Para os metalúrgi-
cos do Paraná, a Renault acertou au-
mentos reais de 2,5%, 3% e 3,5% para o
período de 2001 a 2013, mais Participa-
ção nos Lucros e Resultados (PLR) de
R$ 12 mil, R$ 15 mil e R$ 18 mil, além de
um abono anual de R$ 5 mil, reajustá-
vel. Os metalúrgicos de São José dos
Campos conseguiram aumento sala-
rial de 10,8%, além do atendimento de
várias cláusulas sociais.

Aumentoselevadossãosemprebem-
vindos quando acompanhados de ga-
nhos de produtividade. Esse não é o ca-
so, em especial, no setor manufaturei-
ro. Um estudo realizado pelo Banco
Central indicou que, entre 2007 e 2010,
osaláriorealdaeconomiaemgeralcres-
ceu 11%, enquanto a produtividade au-
mentou apenas 3%. O abismo é colos-
sal e está se agravando. Os dados refe-

rentesaoprimeirosemestrede2011pa-
ra a indústria paulista revelam que a fo-
lha de salários aumentou 3,5% em ter-
mosreais,enquantoaprodutividadesu-
biu apenas 0,1% (fonte: Fiesp).

Esse descasamento é preocupante.
Quandoocorre, as empresassão força-
das a aumentar os preços, a reduzir o
lucro ou a diminuir a produção. Vários
ramos do setor manufatureiro vêm en-
frentando forte pressão dos concor-
rentes (interna e externamente), não
havendo espaço para aumento de pre-
ços. Para eles têm sobrado as alternati-
vas de reduzir o lucro ou desacelerar a
produção.

Uma análise dos balanços das cem
maiores empresas industriais mos-
trou que, em 2010, a lucratividade fi-
cou estável em relação a 2009, que foi
um ano de recessão. Ao retirar desse
grupo a Petrobrás e a Vale, o lucro mé-
dio caiu 1,4% (fonte: Valor-Data). A per-
sistir nessa trajetória, isso comprome-
terá os investimentos futuros e a gera-
ção de empregos.

É verdade que o Brasil continua a bo-
la da vez no cenário mundial. Os ameri-
canos e europeus estão com inveja do
que ocorre nestas bandas. Mas o qua-
dro está mudando, dando sinais de de-
saceleração. De julho a agosto de 2011,
os estoques indesejáveis subiram de
6,5% para 9,5%. É intrigante ver que
muitas das empresas que concederam
aumentos generosos (em especial as
montadoras) estão reduzindo a produ-
çãoe concedendo folgas e férias anteci-
padas aos seus funcionários.

O crescimento do emprego também

perde fôlego. Nos últimos dois meses
foram gerados cerca de 340 mil empre-
gos, ante 430 mil no mesmo período de
2010 – ou seja, 26% a menos. No setor
manufatureiro, a redução do ritmo foi
de 40%. O emprego industrial para
2011 deve crescer apenas 0,5%, bem
abaixo dos 3,5% observados em 2010.

Com um quadro desse tipo, fica difí-
cilentenderarazão dereajustestãoele-
vados nas negociações coletivas e bem
acima da inflação, que já está altíssima.

Teriam essas empresas uma mar-
gemdelucrotãograndequelhespermi-
te aumentar as remunerações – impu-
nemente – acimada produtividade?Ou
estariam elas num beco sem saída por
causada forte escassez de mãode obra?

Se for o primeiro caso, elas poderão
sobreviver enquanto durar a gordura.
Se for o segundo, elas comprometerão
opróprioquadrogeraldoemprego,por-
que, historicamente, primeiro, desa-
quece a indústria; depois, o comércio e
serviços;e, porfim,omercadodetraba-
lho. Já há sinais de redução do ritmo de
crescimento do emprego no varejo e
nos serviços, assim como nas prefeitu-
ras e nos Estados.

Tudo isso é uma sugestão para ter
mais realismo nas negociações sala-
riais, pois em 2011 podemos estar ges-
tando sérios problemas para 2012.

✽
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A União Europeia (UE) fará a
emissão de um bônus de 10
anos para financiar parte do res-
gate a Portugal, anunciou a Co-
missão Europeia. O emprésti-
mo será liberado pelo Mecanis-
mo Europeu de Estabilização
Financeira. De acordo com a
comissão, o EFSM emitirá nas
“próximas semanas” de € 7 bi-
lhões a € 10 bilhões em bônus.

YURIKO NAKAO / REUTERS

BARACK OBAMA
PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS

“Esse é o projeto que o Congresso
precisa aprovar. Sem jogos,
sem política, sem atraso.”

LIONEL CIRONNEAU/AP

A Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep)
sugeriu que alguns de seus
membros podem reduzir a pro-
dução, no momento em que
uma economia global em desa-
celeração reduz a demanda por
petróleo. A entidade afirma que
o mundo deve precisar de 100
mil barris a menos por dia, nes-
te ano e no próximo.

Afastar-se da energia nuclear e
substituí-la por energia solar ou
eólica custaria ao Japão cerca
de US$ 280 bilhões em novos
investimentos até 2020, disse
ontem o Greenpeace, pedindo a
Tóquio que garanta a segurança
para a futura geração de ener-
gia. O estudo foi apresentado
enquanto o Japão debate o futu-
ro da energia nuclear depois

que o terremoto e o tsunami de
março provocaram a pior crise
nuclear do mundo em 25 anos,
na Usina de Fukushima Daiichi.
Cerca de 70% da população se
opõe à energia nuclear.

CÂNDIDO VACCAREZZA
LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA

“O governo considera a situação da Grécia
muito perigosa. E se a Grécia entrar em
default pode levar outros países.”

celso.ming@grupoestado.com.br

FRANÇOIS BAROIN
MINISTRO DE FINANÇAS DA FRANÇA

“Não há urgência para os bancos que
estão sendo massacrados na bolsa de valo-
res, pois todos têm meios para responder."

CONFIRA

Redução do emprego
na indústria paulista

ContradiçõesnaEurolândia

Panorama Econômico

Editorial econômico

Lagarde. Desmentiu a si mesma

O divórcio entre salários e produtividade
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● Aperto no bolso
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Opinião

Apenas nos primeiros oito dias úteis
de setembro (até ontem), a cotação
do dólar em reais subiu 7,6%, produ-
zindo correspondente desvaloriza-
ção do real. Ou seja, o primeiro efeito
da deterioração das condições exter-
nas sobre a economia brasileira não
foi desinflação; deve ser, ao contrá-
rio, mais inflação, a que é produzida
com o aumento dos preços em reais
dos produtos importados.

● Mais exportações
As receitas com exportações de
2011 até sexta-feira acumulam US$
173,5 bilhões. O total do ano poderá
ultrapassar os US$ 270 bilhões.

“Vamos tentar assegurar
a liquidez das contas
públicas pelo período
mais longo possível.
Certamente, até meados
de outubro temos como
nos virar.”

Philippos Sachinidis
VICE-MINISTRO DE FINANÇAS

DA GRÉCIA

O índice de inadimplência
do consumidor subiu em agosto

3,0%
foi o aumento em relação a julho.
Na comparação com agosto do
ano anterior, a alta foi de 29,2%.
O acumulado no ano, de janeiro a
agosto, avançou 23,4% em rela-
ção ao mesmo período de 2010
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 03 set. 2011, Economia & Negócios, p. B2.




