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Risco-país em pontos-base
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A revolta nas ruas da Itália con-
tra o classificado como “governo
dos banqueiros”, as incertezas
com as eleições na Espanha e o
leilão de títulos soberanos espa-
nhóis de 10 anos com juros de
7,08% — os mais altos desde
1997 — dão o tom das volatilida-
des trazidas pela crise europeia
no horizonte do curtíssimo pra-
zo e reforçam a sensação de que
a solução definitiva para as turbu-
lências do velho continente ain-
da não estão no horizonte.

Os juros de 7,08% pagos pela
Espanha ficaram bem acima dos
5,45% do leilão de títulos ante-
rior em meados de outubro. Logo
depois do leilão, o risco-país da
Espanha chegou a 499 pontos,
mais alto nível desde a criação do
euro. Os números são espanhóis,
mas se fosse alterado a nacionali-
dade para vários outros países da
zona do euro, a situação seria exa-
tamente a mesma. “Os países es-
tão com problemas de financia-
mento de curto prazo e toda vez
que precisam fazer emissão os in-
vestidores forçam a taxa”, expli-

ca o estrategista de renda fixa da
Coinvalores, Paulo Nepomuceno.

Em última instância, o Banco
Central Europeu (BCE), que pe-
las regras originais da zona do eu-
ro não poderia comprar títulos
soberanos de países, entra atuan-
do via mercado secundário. “A
atuação do BCE traz algum alívio
no curto prazo, mas a gente vê
que no médio prazo não há inte-
resse pelos títulos no mercado”,
diz Nepomuceno.

No caso específico da Espa-

nha, as eleições gerais do próxi-
mo domingo trazem ainda mais
volatilidade ao mercado. As pes-
quisas projetam a vitória do opo-
sitor Partido Popular (PP, centro-
direita). O líder do partido, Maria-
no Rajoy, faz promessas de auste-
ridade, mas reconhece que a con-
juntura a ser administrada não se-
rá nada simples após as eleições.
Somente a taxa de desemprego
no país ultrapassa os 20%.

A Itália já trocou o comando po-
lítico — sinal de que a situação vai
melhorar? “Difícil dizer”, afirma
o analista internacional da Cruzei-
ro do Sul Corretora, Jason Vieira.
“A Itália tem mais problemas no
sistema financeiro do que na dívi-
da soberana e avalio como exage-
rado o pessimismo em relação ao
país”, pondera o economista.

Enquanto os investidores te-
mem ora a Itália, ora a Espanha,
ou uma nova “bola da vez”, nin-
guém enxerga solução mais defi-
nitiva sendo delineada. Para o
chefe de pesquisa para América
Latina da Nomura Securities,
Tony Volpon, dois pontos de vis-
ta estão hoje na linha de frente
das discussões: os que advogam
haver um nível suficiente de es-

tresse que leve a Alemanha a ban-
car uma solução para os países
em apuros e, de outro lado,
quem acredita que antes de qual-
quer resolução a Alemanha vai
deixar o euro explodir. “Mas eu
não acho que a Alemanha vai dei-
xar o euro explodir.”

Euro na berlinda?

Diante de um certo consenso em
torno da necessidade de um ajuste
fiscal a ser feito nos países, Volpon
acredita ser esse o caminho para
uma solução. “Mas ajuste fiscal de-
mora muito tempo e, durante esse
processo, o BCE e a Alemanha têm
que continuar ajudando os países.
Um segundo passo deve ser a des-
valorização do euro, o que vai aju-
dar aaumentar a demanda dospaí-
ses em apuros, além de aumento
no consumo dos países em me-
lhorsituação para melhorar as con-
dições de toda a zona do euro”,
discorre o economista.

Mas o projeto do euro como
moeda única fracassou sim, de-
creta Volpon. “Acho impossível
olhar para essa crise e não perce-
ber que foi algo mal-concebido.
Foi na base do vamos fazer e ver
o que acontece.” ■

Enquanto os temores aumen-
tam em relação à Europa, o Bra-
sil ganhou ontem mais um voto
de confiança: a agência de clas-
sificação de risco Standard&
Poor’s (S&P) elevou a nota de
crédito da dívida brasileira. O ra-
ting de crédito de longo prazo
em moeda estrangeira passou
de BBB- para BBB, com perspec-
tiva estável. Já a dívida de longo
prazo em moeda local teve sua
classificação para A-.

“É uma boa notícia porque te-
remos um espectro maior e me-
lhor de investidores, como os de
fundos de pensão, por exemplo,
que trabalham com regras rígi-
das para os investimentos”, ava-
lia o estrategista de renda fixa da
Coinvalores, Paulo Nepomuce-
no. No prazo mais longo, ele vê,

S&P eleva
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inclusive, possibilidade de que-
da nas taxas de captação do país.

Antes da elevação da S&P, no
início de novembro, o Tesouro
Nacional captou US$ 1,1 bilhão
com a reabertura da oferta do tí-
tulo global 2041. O retorno obti-
do pelos investidores foi de
4,964% ao ano, considerada a
menor taxa da história para pa-
péis com prazo de 30 anos. E ta-
xas de juros menores são sinôni-
mo de investidor mais confiante
com o futuro da economia.

Na avaliação do economista-
chefe da Austin Rating, Alex Agos-
tini, a iniciativa da S&P reforça a
imagem de que o Brasil é cada vez
mais seguro para investir. Contu-
do, independentemente da atua-
ção das agências de classificação
de risco, analistas mundo afora
acompanham a melhora dos indi-
cadores brasileiros, o que tam-
bém reflete no custo de captação.
“O custo de captação brasileiro
não depende apenas das eleva-
ções do rating do país, mas tam-
bém da melhora de uma série de
indicadores”, pondera Agostini.
Vale lembrar que a iniciativa da
S&P seguiu movimentos já feitos

por Fitch Ratings e Moody’s — a
S&P era a única agência de risco
que não havia elevado o rating
brasileiro desde que o grau de in-
vestimento, em abril de 2008.

A decisão da Standard &
Poor’s de elevar a nota da dívi-
da soberana brasileira é um “re-
conhecimento” da política eco-
nômica do país e da solidez dos
fundamentos macroeconômi-

cos brasileiros, disse o Ministé-
rio da Fazenda, em nota.

Segundo a Fazenda, com a ini-
ciativa a S&P mostra que a políti-
ca do país está “na direção cor-
reta”. Para o ministério, o cená-
rio brasileiro é suficiente para
“moderar os impactos de cho-
ques externos e sustentar as
perspectivas do crescimento de
longo prazo.” ■

Ontem, o ex-presidente de
Portugal Mario Soares

responsabilizou a chanceler
alemã, Angela Merkel, pela
decadência da Europa. Portugal
está entre os mais afetados

Na França, a crise começa a
mostrar a cara e as lojas de

Paris estão vazias às vésperas
das semana que antecedem o
Natal. Os sinais de pobreza
também estão nas ruas do país

●

O primeiro-ministro da Itália,
Mario Monti, obteve ontem um
expressivo voto de confiança
do Senado, depois de prometer
rigor e justiça nas dolorosas re-
formas necessárias para tirar o
país de uma crise financeira que
ameaça toda a zona do euro.

Apresentando seu programa
de governo antes da votação,
Monti, de 68 anos, disse ao Sena-
do que a sobrevivência do euro
depende em parte da realização
de reformas radicais na Itália nas
próximas semanas. A União Euro-
peia enfrenta hoje o maior desa-
fio da sua história, acrescentou.

“O governo reconhece que
foi formado para resolver uma
séria emergência”, disse Mon-
ti, prometendo reformas —
provavelmente impopulares —
no sistema de bem-estar so-
cial, na previdência e no merca-
do de trabalho.

Monti, nomeado para substi-
tuir o desacreditado Silvio Ber-
lusconi, disse que a Itália corre
o risco de ter seu destino decidi-
do por outros países caso não
aja por conta própria. Ele aler-
tou que os membros mais vulne-
ráveis da sociedade são os que
mais têm a perder.

À frente de um governo de
tecnocratas, o economista terá
a urgente tarefa de recuperar a
confiança dos mercados, de-
pois de o custo da dívida italia-
na atingir valores quase insus-
tentáveis. Ontem, ele também
conversou com o presidente
da França, Nicolas Sarkozy, e
com a chanceler alemã, Ange-
la Merkel.

Em seu pronunciamento de
45 minutos ao Senado, Monti
disse que tentará conciliar a re-
dução da dívida pública com o
estímulo ao crescimento. Pro-
meteu combater a sonegação
tributária, melhorar a educa-
ção e a formação profissional,
fortalecer os programas so-
ciais e eliminar regras que dão
excessiva proteção a alguns tra-
balhadores, em detrimento de
outros, principalmente jo-
vens. ■ Reuters

●

nota de crédito da dívida brasileira

Andreas Solaro/AFP

➤ ➤

Para o Ministério da
Fazenda, a decisão
da Standard & Poor’s
de elevar a nota
da dívida soberana
brasileira é um
“reconhecimento” da
política econômica
do país e da solidez
dos fundamentos
macroeconômicos
brasileiros
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eliminar disparidades
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com medidas
duras

RATINGS EM ESCALA GLOBAL

Brasil teve nota elevada pela Standard & Poor’s

Fontes: agências de classificação de risco

*As escalas só consideram os ratings equivalentes a grau de investimento
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O governo francês até tenta dis-
farçar, mas a crise já está se ins-
talando na segunda maior eco-
nomia da Europa. E os efeitos
do aprofundamento das turbu-
lências em países como Grécia,
Itália e Portugal não são senti-
dos somente em dados econômi-
cos, mas nas ruas, com menor
fluxo de consumidores nas lojas
e visível aumento da miséria.

Embora o Produto Interno
Bruto (PIB) francês tenha apre-
sentado crescimento de 0,4%
no terceiro trimestre deste ano,
após encolher 0,1% no segun-
do, as perspectivas são de que a
economia do país volte a retrair
no final do ano. No terceiro tri-
mestre, o desempenho ainda foi
puxado pelo consumo das famí-
lias, que cresceu 0,3%, enquan-
to os investimentos das empre-
sas recuaram 0,3%, de acordo
com informações da agência Eu-
ronews. A taxa de desemprego
francesa já beira os 10%. Em se-
tembro, segundo dados da agên-
cia de estatísticas da União Euro-
peia, Eurostat, atingiu 9,9%,
contra 9,7% em maio.

Os últimos três meses do ano
costumam ser mais quentes em
relação às vendas, mas a redu-
ção dos investimentos das com-
panhias e a queda dos empregos
já sinalizam cautela. Em Paris, é
notável o impacto da crise no
varejo, principalmente nas lo-
jas que estão fora do eixo do tu-
rismo – como Galeria Lafayette,
que sempre atrai milhares de es-
trangeiros para compras.

Na Champs Elysées, uma das
avenidas mais famosas do mun-
do, as lojas ficam praticamente
vazias durante o dia. A circula-
ção de consumidores melhora
um pouco — nas mais famosas
—, no início da noite, quando os
trabalhadores estão voltando
para casa. Mas outras, inclusive
que reúnem grandes grifes, con-
tinuam com o ritmo bem lento,
o que não é um bom sinal para a
economia, tendo em vista que
faltam menos de dois meses pa-
ra o Natal. “As vendas estão
bem devagar mesmo”, afirma
Jean Martin, um vendedor.

E o movimento não é fraco so-
mente no comércio de roupas e
afins. “As pessoas não têm di-
nheiro para comprar jornal”,
diz um jornaleiro, que preferiu
não se identificar. “Isso está as-
sim há uns três anos”, diz.

O engenheiro brasileiro Anto-
nio Barata, de Porto Alegre, que
veio a Paris a trabalho e aprovei-

tou para emendar o feriado do
dia 15 e ficar mais alguns dias
na cidade, diz ter percebido a
crise na queda do preço do me-
nu do restaurante que sempre
frequenta. “O mesmo menu
completo que sempre preço cus-
tava em torno de ¤ 18 em 2007.
Quando voltei em 2009 estava a
¤ 13 e desta vez paguei menos
ainda, ¤ 10”, conta.

Pobreza nas ruas

Caminhando pelas ruas, não é
difícil também perceber o au-
mento da pobreza. Há um gran-
de número de pedintes, a maio-
ria proveniente de países mais
pobres da Europa, muitos deles
vindos da Romênia.

Diante deste cenário, e do
nervosismo do mercado, é natu-
ral que o presidente francês, Ni-
colas Sarkozy, pressione para
que o Banco Central Europeu
(BCE) tenha maior poder para
agir contra a crise, inclusive en-
frentado a chanceler alemã An-
gela Merkel, que é contra um pa-
pel maior da instituição. ■

10%
É a taxa de desemprego da

França, uma das maiores da

Europa, segundo dados da

agência de estatísticas da

União Europeia, Eurostat.

0,3%
Foi o crescimento do Produto

Interno Bruto (PIB) francês no

terceiro trimestre, puxado pelo

consumo das famílias. No mesmo

período, os investimentos das

empresas encolheram 0,3%.

Mário Soares culpa Angela Merkel por crise na Europa

Crise se instala, afeta consumo
e muda a cara da “Cidade Luz”

NÚMEROSRUINS

Qilai Shen/Bloomberg

O ex-presidente de Portugal,

Mário Soares, responsabilizou a

chanceler alemã, Angela Merkel,

pela decadência da Europa.

“A Europa deixou de ter líderes”,

disse Soares, sustentando que

Angela Merkel “é uma pessoa que

tem grandes responsabilidades

na decadência da Europa”

e na situação vivida pela Grécia.

Para ele, faltou compreensão

quanto aos problemas da Grécia.

“Ela entendeu que era um país

pequeno e que os gregos eram

preguiçosos”, explicou Soares,

lembrando que a Grécia “foi o

berço da nossa civilização”.

Soares criticou o “atrevimento”

da chanceler alemã, “uma

senhora que vem da Alemanha do

Leste e de um país que provocou

duas guerras mundiais”.

Em palestra no Instituto

Politécnico de Leiria (IPL) para

falar sobre o futuro da Europa,

o ex-presidente defendeu que

“os europeus vão ser obrigados a

colocar as agências de 'rating' em

ordem e acabar com a

roubalheira nos paraísos fiscais”.

O ex-primeiro-ministro português,

que subscreveu a entrada de

Portugal na União Europeia,

agora admite que ninguém pode

ter certeza sobre o futuro

europeu, mas sugeriu que alguns

dos problemas ficariam

resolvidos se o Banco Central

Europeu emitisse moeda.

A medida certamente não agrada

a todos. Para o representante

permanente do Fundo Monetário

Internacional, em Portugal, Albert

Jaeger, só reformas estruturais

serão capazes de garantir a

recuperação de economias em

crise. “Só a implementação das

reformas permitirão Portugal

regressar à Europa e aumentar a

competitividade”, afirmou.

Diário Econômico

EM PORTUGAL...

Mesmo com os esforços do governo, os reflexos da crise já se alastram pela França, o que pode ser visto

na redução de preços dos produtos e serviços e no aumento do número de pedintes, a maioria imigrantes
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