
O pedido de socorro lançado
por Portugal à sua ex-colônia
Angola mostra não só que a si-
tuação anda crítica para o go-
verno português, mas também
que a nação africana, rica em
petróleo, tem uma chance de
ampliar seus investimentos no
exterior e obter prestígio a pre-
ços de ocasião.

Invertendo o fluxo colonial

habitual, o primeiro-ministro
português, Pedro Passos Coe-
lho, esteve na semana passada
em Angola para cortejar as em-
presas locais a investir no seu
país, imerso numa recessão e
com uma enorme dívida.

Mas a resposta do presidente
angolano, José Eduardo dos San-
tos, foi comedida, salientando a
necessidade de que qualquer ne-
gócio beneficie ambos os lados.

"Esta não é uma ajuda huma-
nitária. É uma oportunidade pa-
ra que Angola se beneficie desse

O “trio de ferro” da Zona do Eu-
ro, Alemanha, França e Itália,
fez ontem mais uma tentativa
para acalmar os mercados com
uma reunião de cúpula em Es-
trasburgo para traçar novos ru-
mos de combate à crise que se
alastra no bloco. Diante da falta
de definições, as principais bol-
sas europeias mostraram o desâ-
nimo dos investidores. Frank-
furt apresentou baixa de 0,54%,
seguida por quedas em Londres
(0,24%), Madri (0,23%), Paris
(0,18%) e Milão (0,03%). Após
o encontro, os juros da dívida
italiana voltaram a superar a bar-
reira dos 7%.

Em meio à polêmica sobre a
criação de um eurobônus e o for-
te rebaixamento da classifica-
ção de Portugal pela agência Fi-
tch (ler mais ao lado), em um
dia greve geral no país, os líde-
res das principais potências da
mercado comum foram pouco
além de uma lista de intenções
para reforçar o ajuste fiscal na
União Europeia (UE).

A principal delas será apre-
sentar uma série de propostas
de mudanças nos tratados da
UE, visando uniformizar e dar
mais poder ao poder central em
Bruxelas sobre as finanças dos
países-membros. A Alemanha
insiste em mudanças nos trata-
dos como saída para tutelar a po-
lítica fiscal dos sócios.

“França e Alemanha farão
propostas nos próximos dias pa-
ra modificar os tratados, visan-
do a melhorar a governança da
Eurozona e a convergência das
políticas econômicas”, afirmou
Sarkozy depois da reunião de
crise para acelerar o plano de
resgate da região e evitar a pro-
pagação da crise.

Ao término da minicúpula
realizada na cidade do leste da
França, marco histórico da dis-
puta com a Alemanha em duas
guerras mundiais, Sarkozy tam-
bém garantiu que “as três pri-
meiras economias da Zona do
Euro estão determinadas a fazer
todo o possível para sustentar e
garantir a perenidade do euro”.
“Estamos conscientes da gravi-
dade da situação”, disse, assegu-
rando que todos “confiam no
Banco Central Europeu (BCE) e
em seus dirigentes”. A declara-
ção mostra uma mudança de ro-
ta de Sarkozy, uma vez que a

modificação dos tratados euro-
peus e o papel do BCE na crise
da dívida são os assuntos mais
polêmicos sobre os quais diver-
gem franceses e alemães.

BCE independente

No encontro, a maior preocupa-
ção foi em endossar a indepen-
dência do BCE na condução da
política monetária sobre o euro.
Sarkozy, o primeiro-ministro
da Itália, Mario Monti, e a chan-

celer da Alemanha, Angela
Merkel, disseram que confiam
na independência da instituição
e que não tocarão em seu man-
dato de combate à inflação quan-
do propuserem mudanças ao tra-
tado da UE. Alemães e franceses
concordaram ainda em não dis-
cutir mais em público sobre o
papel do banco, tema de discór-
dia entre Merkel e Sarkozy nos
últimos meses.

Isso não quer dizer que o en-
contro de Estrasburgo tenha si-
do um mar de rosas. Merkel, vol-
tou a bater duro contra o eurobô-
nus, avaliando ser prematura a
ideia de ser criar um título co-
mum que blinde os papeis dos
países mais endividados no blo-
co. “Os eurobônus não são neces-
sários e tampouco apropriados.
Seria um sinal completamente
equivocado para o mercado igno-
rar as divergências de taxas de ju-
ros (entre os títulos das dívidas
soberanas), pois eles indicam
aonde os ajustes precisam ser fei-
tos”, afirmou a chanceler alemã.

Pax italiana

O encontro também serviu para
Mario Monti conquistar a con-
fiança dos parceiros sobre os
ajustes que pretende fazer na
economia italiana. O primeiro-
ministro repetiu que o objetivo
da Itália é atingir um orçamen-
to equilibrado até 2013, mas evi-
tou dar detalhes, afirmando
que há espaço para mais discus-
são sobre como as metas fiscais
poderiam ser ajustadas em uma
recessão que se aprofunda.

Os juros pagos em bônus italia-
nos, que vinham apresentando
alta volatilidade no último mês e
colaboraram com a derrubada
de Silvio Berlusconi do poder,
são considerados insustentáveis
no longo prazo pelo governo.

Manter a Itália — cuja dívida
já chega a 120% do PIB — sol-
vente e digna de crédito no siste-
ma financeiro é vital para a sus-
tentabilidade da zona do euro.
Leilões importantes de bônus
na semana que vem testarão a
confiança do mercado no país.

Monti garantiu que seu gover-
no respeitará os compromissos
gerais adotados em termos de fi-
nanças públicas. Mas quanto ao
objetivo de 2013, despistou:
“Queremos ver como levare-
mos em consideração o ciclo
(econômico) para calcular esse
objetivo”. ■ Com AFP, Reuters,
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DESTAQUE CRISE DO EURO

Cúpula europeia patina
sem soluções para crise

PIB em alta e
empresários
mais otimistas

Angola vê com cautela
Primeiro-ministro de Portugal
visita a ex-colônia para angariar
novos investidores no país

O crescimento da economia da
Alemanha acelerou no terceiro
trimestre para 0,5%, após avan-
ço de 0,3 por cento no segundo,
devido a um aumento da expan-
são dos gastos. O dado divulga-
do ontem pela Agência Federal
de Estatísticas confirmou uma
leitura preliminar sobre o de-
sempenho do PIB do país. O con-
sumo privado também avançou
0,8%, dando mais sinal de oti-
mismo para a economia, após re-
gistrar queda 0,6%. A Grã-Bre-
tanha também anunciou ontem
crescimento de 0,5% no PIB tri-
mestral, frente a 0,1% de alta
no período anterior.

Mesmo com o cenário de dete-
rioração do ambiente econômi-
co europeu e a redução da de-
manda por títulos alemães, a
confiança do empresariado do
país o aumentou inesperadamen-
te em novembro, pela primeira
vez em quase meio ano, sugerin-
do que a maior economia da Eu-
ropa está lidando melhor que o
esperado com a crise do euro.

O índice de confiança do
grupo de pesquisa Ifo, baseado
em pesquisa com cerca de 7
mil empresas, subiu de 106,4
em outubro para 106,6 em no-
vembro. É a primeira alta des-
de junho. Economistas ouvi-
dos pela Reuters previam que-
da para 105,1. ■ Reuters

Alemanha, França e Itália pedem revisão de tratados da UE, sem apresentar propostas

claras,enquanto risco-país português dispara e mercados mostram desânimo

Líderes do “trio de
ferro” asseguraram
que novas medidas
não afetarão
a independência
do Banco
Central Europeu

AGORA QUEM DÁ BOLA É A ITÁLIA

PORTUGAL, ENTRE “CHUTOS E

SURPRESA ALEMÃ

SINAIS CONTRADITÓRIOS

Enquanto França, Alemanha
e Itália fazem  propostas vagas 
para superar a crise, situação
da Zona do Euro se complica

Fontes: Eurostat, CIA, OCDE, Brasil Econômico 

e agências 

142,7%

119,1%

93,0%

83,4%

82,4%

60,1%

37,2%

JUROS DA DÍVIDA 
ITALIANA DISPARAM 7%

SINDICATOS

Greve geral provoca 
distúrbios em Portugal

até 90% em serviços 
como transportes

GOVERNO 10% do funcionalismo 
público

DÍVIDA PÚBLICA, EM % DO PIB

ADESÃO À PARALISAÇÃO

0 30 60 90 120 150

BRASIL

ESPANHA

FRANÇA

ALEMANHA

PORTUGAL

ITÁLIA

GRÉCIA

4 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 25, 26 e 27 de novembro, 2011



contexto para aumentar suas po-
sições em Portugal e conquistar
prestígio na União Europeia",
disse Filipe Garcia, diretor da
consultoria Informação de Mer-
cados Financeiros.

Reviravolta africana

Angola se tornou independente
de Portugal em 1975, mas em se-
guida mergulhou em uma devas-
tadora guerra civil que durou
até 2002. Seus enormes rendi-
mentos petrolíferos - só inferio-
res aos da Nigéria dentro do con-

tinente africano - fizeram com
que o país tivesse um rápido
crescimento econômico na últi-
ma década, e analistas preveem
que o PIB crescerá mais de 10%
no ano que vem.

Isso também permitiu que
as empresas angolanas, a maio-
ria ligadas ao Estado, investis-
sem pesadamente em Portu-
gal, adquirindo participações
importantes nos bancos Mille-
nium BCP e BPI, na petrolífera
Galp e na operadora de TV a ca-
bo Zon. ■ Reuters

A agência de classificação de
risco Fitch rebaixou ontem em
dois níveis a nota de crédito de
Portugal, para grau especulati-
vo, citando os grandes desequi-
líbrios fiscais do país, a dívida
elevada e os riscos do cenário
econômico piorado para o pro-
grama de austeridade.

O rating português foi reduzi-
do de "BBB-" para "BB+", ainda
um ponto mais alto que a avalia-
ção da Moody's, que está em
"Ba2". A Standard & Poor's ain-
da classifica Portugal com grau
de investimento.

A Fitch disse que o aprofunda-
mento da recessão torna “mui-
to mais desafiador” para o go-
verno cortar o déficit orçamen-
tário, mas espera que as metas
fiscais sejam cumpridas neste
ano e no próximo. “Porém, o
risco de deslize — tanto a partir
de resultados macroeconômi-
cos piores, quanto de controles
insuficientes de gastos — é gran-
de”, ponderou a agência.

Os juros pagos no bônus por-
tuguês de 10 anos subiu com
força após o rebaixamento, de
12,71% para 13,15%.]

Paralisação

Trabalhadores portugueses fize-
ram ontem uma greve geral de
24 horas contra as medidas de
austeridade adotadas pelo go-
verno para obter um resgate fi-
nanceiro internacional. Sete
manifestantes, supostamente
do movimento dos “indigna-
dos”, foram detidos ao tentar
entrar no parlamento, em Lis-
boa. Um policial e um jornalista
ficaram feridos durante o cho-
que dos manifestantes com as
forças de segurança.

A paralisação afetou aviões,
trens e serviços públicos. As
principais centrais sindicais do
país computaram até 90% de
adesão em alguns serviços, co-
mo portos. O governo afirmou
que chegou a pouco mais de
10% o número de grevistas no
funcionalismo público.

“A greve é geral, o ataque é
global!”, gritavam manifestan-
tes em um piquete no aeroporto
de Lisboa, referindo-se àquilo
que os sindicatos veem como um
ataque aos direitos trabalhistas.

A chamada “troika” — Co-
missão Europeia, Banco Cen-
tral Europeu e Fundo Monetá-
rio Internacional — exigiu que
o governo demita funcionários
públicos, eleve impostos e redu-
za salários, como contraparti-
da para a concessão de uma aju-
da de ¤ 78 bilhões.

O país, com 11 milhões de ha-
bitantes, vive sua pior crise em
décadas, refletindo a situação
de outras nações endividadas
da zona do euro. O governo an-
terior, socialista, caiu em mar-
ço, depois de não conseguir
aprovar no parlamento o seu
próprio pacote de austeridade,
vendo-se obrigado a pedir so-
corro internacional.

Em Lisboa e no Porto, todos
os voos internacionais foram can-
celados, segundo o site da ANA
(autoridade aeroportuária). Ape-
nas serviços mínimos ligando
Portugal continental às ilhas da
Madeira e Açores foram manti-
dos. ■ Reuters, AFP e Lusa

Enquanto os trabalhadores
portugueses vão às ruas

protestar contra medidas de
austeridade, empresários
alemães surpreendem com mais
otimismo em relação à economia.

●

Philippe Wojazer/Reuters

pedido de ajuda português

Fitch rebaixa
Portugal em
dia de greve
geral e tumulto

➤

“

Nova potência
petrolífera da África
vem aumentando
sua participação em
bancos, operadoras
de TV e estatais
lusitanas nos
últimos anos

ENTRE EXTREMOS

Agência americana reduz nota de crédito para
grau especulativo; transportes param no país

A greve é geral,
o ataque é global!

Grito de manifestantes

em piquete realizado no

aeroporto de Lisboa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.




