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Internacional

Economia verde opõe países ricos aos emergentes
Assis Moreira
De Genebra

A divergência entre priorizar
crescimento econômico ou prote-
ção ambiental marcou a reunião
ministerial da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), na semana
passada, e ilustrou um confronto
entre países ricos e emergentes
que deve ter continuidade na con-
ferência Rio+20, em junho, no Rio.

A OCDE reuniu ministros de
Meio Ambiente para definir a
mensagem que seus países-mem-
bros, ditos os mais desenvolvidos,

vão levar ao Rio, e convidaram al-
guns emergentes – Brasil, China,
Indonésia, Rússia, África do Sul e
Colômbia - para a discussão. No fi-
nal, os emergentes não endossa-
ram a declaração ministerial, com
exceção da Rússia, que está em
processo de adesão à entidade e
aceita tudo pelo momento.

A divergência de enfoque ficou
patente. Os países desenvolvidos
estão muito centrados no princí-
pio de “economia verde”, que con-
sideram um dos meios para alcan-
çar desenvolvimento sustentável,
econômico, comercial e ambien-
tal. Só que o social fica um pouco a

reboque e não tem a mesma ênfa-
se, segundo países como o Brasil.

Para vários ministros, instru-
mentos econômicos – taxação, en-
cargos, imposto sobre poluição,
eliminação de subsídios que pre-
judicam o meio ambiente - são im-
portantes, mas os países precisam
de regulação mais efetiva para ace-
lerar a mudança de comporta-
mento. Uma ideia que volta é a da
cobrança do custo real do uso de
recursos naturais, por exemplo, da
água, que ficaria bem mais cara.

O “Policy Statement” dos países
da OCDE para a Rio+20, destaca
ainda que comércio e investimen-

to não devem ser barreiras ao cres-
cimento verde ou desenvolvimen-
to sustentável. Nas discussões, na
semana passada, a Coreia do Sul
mostrou uma visão mais mercanti-
lista que a europeia, por exemplo.
O objetivo parece ser a derrubada
de barreiras para vender equipa-
mentos modernos que ajudariam
a adaptação industrial.

Para os emergentes, o problema
é que a OCDE quer atrelar demais a
expansão econômica à proteção
ambiental, o que exige priorizar
investimentos enormes em equi-
pamentos, pesquisas, renovação
de indústrias, filtrar tudo, fechar

usinas sujas e substitui-las por no-
vas. “Não é o ambiental que puxa o
desenvolvimento, é o desenvolvi-
mento que puxa o ambiental”, diz
um negociador emergente.

A avaliação é que a receita dos
desenvolvidos, que já tem capaci-
dade instalada, regras ambientais
e crescimento limitado, provoca-
ria crescimento menor e a um cus-
to muito maior para os países em
desenvolvimento. Os emergentes
voltaram a pedir que a OCDE de-
monstre quanto custaria a adapta-
ção ao “crescimento verde”. A enti-
dade diz que isso é difícil, mas que
no longo prazo todos ganham

com economia forte e limpa.
Os emergentes concordam, mas

insistem que a prioridade no con-
texto atual é continuar crescendo
para aumentar a inclusão social,
criar mais empregos, entre outras
ações. “Isso passa à frente, não
adianta falar de tecnologia sofisti-
cada se for nos custar demais ou
desacelerar o processo de inclusão
social, distribuição de renda”, diz
uma fonte dos emergentes.

Embora sem endossar o texto da
OCDE, o Brasil conseguiu incluir
no texto uma menção à “economia
verde inclusiva”, numa nuance em
relação ao “crescimento verde”.

Crise na Europa Documento interno da CE alerta para riscos no país

Recessão e dívida dificultam
a meta de déficit da Itália
Guy Dinmore e Peter Spiegel
Financial Times, de Roma e Bruxelas

As metas ambiciosas de redução
do déficit italiano poderão ser pre-
judicadas pela recessão e por altas
taxas de juros, que exigiriam mais
medidas de austeridade do gover-
no, segundo uma análise confi-
dencial apresentada aos ministros
das Finanças da zona do euro.

A advertência, contida em rela-
tório de quatro páginas intitulado
“Situação Orçamentária na Itália”
e distribuído na reunião dos mi-
nistros em Copenhague na sexta-
feira, é coerente com dados divul-
gados ontem, que mostram que a
atividade da indústria caiu pelo
oitavo mês, enquanto o desem-
prego subiu para seu nível mais

elevado em mais de uma década.
O relatório, obtido pelo “Finan -

cial Times”, é parte da intensificada
missão de monitoração da Itália
pela Comissão Europeia. O texto
diz que Roma aprovou medidas
notáveis de consolidação orça-
mentária de mais de € 100 bilhões,
ou 7% do PIB, desde maio de 2010.
Isso ajudou a restaurar a confiança
dos mercados financeiros e colo-
cou a Itália no caminho certo para
equilibrar seu orçamento em
2013, após ter registrado um défi-
cit de 3,9% do PIB em 2011.

Mas, acrescenta: “Os esforços da
Itália para cumprir os grandes ob-
jetivos orçamentários podem ser
dificultados pela perspectiva de
crescimento deprimido e pelas ta-
xas de juros relativamente altas. O

governo precisa estar preparado
para evitar quaisquer derrapagens
na execução orçamentária e tomar
outras medidas, se necessário”.

O texto, preparado pelo Direto-
rado de Assuntos Econômicos da
CE, vem a público em meio ao cres-
cente temor de alguns economis-
tas de que as novas e duras regras
orçamentárias da União Europeia
estão forçando países em extrema
dificuldade, como Espanha e Itália,
a implementar políticas de pro-
funda austeridade, justo quando a
região está entrando em recessão.

Analistas temem que o aperto
fiscal agravará a recessão, e parti-
dos políticos de centro-esquerda
em países centrais da zona do eu-
ro, como França, Alemanha e Ho-
landa, estão começando a rebelar-

se contra a camisa de força fiscal.
Mario Monti, nomeado premiê

em novembro, após o colapso do
governo de centro-direita de Sil-
vio Berlusconi, tem repetidamen-
te descartado quaisquer medidas
adicionais de austeridade.

Economistas alertam que altas
de impostos (sobre renda, proprie-
dade e consumo) estão estrangu-
lando o já fraco nível de consumo e
que uma espiral de recessão e aus-
teridade adicional tornaria as me-
tas orçamentárias inalcançáveis.

O relatório da UE diz que Roma
deve usar quaisquer reduções das
despesas com juros, bem como re-
ceitas de privatizações e vendas de
ativos, para acelerar a redução da
dívida, que é da ordem de €
1,9 trilhão, ou 120% do PIB.

Economistas veem risco de depressão na Europa
John Thornhill
Financial Times, em Cernobbio, Itália

Enfim, parece que a primavera
chegou à zona euro: é crescente o
ânimo nos mercados financeiros,
os spreads dos títulos soberanos
estão em queda e a tensão nos
mercados bancários está cedendo,
graças à enorme injeção de liqui-
dez pelo Banco Central Europeu.

Mas Richard Koo, economista-
chefe do Nomura, discorda. Ele diz
que os líderes europeus diagnosti-
caram errado a crise e prevê uma
volta às condições invernais. Num
momento de colapso na demanda
do setor privado em vários países,
a obsessão com corte de gastos pú-
blicos só agravará o problema, diz.
É mais provável que o pacto fiscal
mate o paciente, em vez de curá-lo.

Por anos, Koo defendeu o ponto
de vista bem heterodoxo segundo
o qual o Japão adotou políticas
adequadas para lidar com o estou-

ro da bolha em sua economia. O
país pode não ter crescido muito
nas últimas duas décadas, mas evi-
tou o pior: uma depressão ao estilo
dos anos 1930, que, diz Koo, agora
ameaça a periferia da zona euro.

Koo defende sua teoria de "re-
cessão de balanço patrimonial",
contrária à atual ortodoxia euro-
peia. Quando países, como o Ja-
pão, sofrem queda no preço de ati-
vos, empresas privadas, bancos e
famílias ficam traumatizados e
correm para desalavancar seus ba-
lanços e pagar suas dívidas. Nesse
caso, o governo não tem opção se-
não elevar o gasto público para
evitar um colapso da demanda.

"A última coisa a fazer é o gover-
no reduzir seu déficit”, diz ele. “Se
os bancos centrais baixam os juros
para quase zero e nada acontece,
então não é um mundo normal.”

Koo diz que quando o Japão deu
ouvidos a conselhos de fora, como
do FMI, e fez o ajuste fiscal em

1997, acabou recaindo numa gra-
ve recessão. “O governo cortou
gastos e tivemos cinco trimestres
de crescimento negativo. O Japão
levou dez anos para se recuperar.”

Algumas autoridades europeias
mal escondem o desdém ao ouvir
Koo. Dizem que é ilusório achar
que dá para escolher entre austeri-
dade e crescimento. Austeridade,
dizem, é precondição indispensá-
vel para o retorno da confiança do
mercado e para a economia voltar
a crescer. Acumular mais dívida se-
ria contraproducente, ressaltam.
Os mercados financeiros não tole-
rariam nova expansão dos déficits.

Koo admite que a zona do euro,
com 17 países, é mais complexa
que o Japão, mas diz que o pacto
fiscal que força a austeridade sin-
cronizada até dos países mais ricos
ameaça repetir os erros do Japão
de 15 anos atrás. Ele não acredita
que o aumento na captação públi-
ca assustaria os mercados: Japão,

EUA e Reino Unido promovem po-
líticas fiscais mais relaxadas e con-
seguem captar a taxas baixas.

A análise de Koo tem defenso-
res. Nouriel Roubini, da Universi-
dade de Nova York, acha que a
austeridade fiscal, talvez apro-
priada para alguns países da zona
do euro, não vale para todos. “A
forma adequada das políticas de
resposta teria sido uma injeção
de liquidez gigantesca pelo BCE,
o enfraquecimento do euro para
recuperar a competitividade [de
países] na periferia e um estímulo
fiscal [nos países] no núcleo.”

Sem tal combinação de políti-
cas, “a Europa poderia ficar pior
que o Japão”, sugere Roubini.

“O Japão teve uma Grande Re-
cessão e uma Grande Estagnação,
mas nunca uma Grande Depres-
s ã o”, diz. “Mas a recessão em al-
guns países da zona do euro pode
se tornar uma depressão,
como nos anos 30”.

Cristina critica Guerra
das Malvinas e se limita
a pedir negociações
César Felício
De Buenos Aires

A presidente argentina, Cristina
Kirchner, disse que a Guerra das
Malvinas, que ontem completou
30 anos de seu início, “não foi uma
decisão do povo argentino e nem
representou uma tentativa válida
de exercer a soberania”. Segundo
ela, que comandou um ato público
em Ushuaia, na Patagônia, para
marcar a data, feriado nacional na
Argentina, a incursão bélica “foi
uma tentativa dos governantes de
então de se perpertuar no poder”.

Desde dezembro o governo ar-
gentino vem escalando ações para
recolocar em pauta a reivindicação
argentina sobre o arquipélago,
que fica a menos de 500 km da cos-
ta do país. No discurso de ontem,
porém, Cristina procurou se disso-
ciar da ação militar e limitou-se a
pedir a retomada das negociações.

A campanha da presidente pela
reivindicação territorial não con-
seguiu o grau de unidade nacional
visto em 1982, quando a Argenti-
na, então sob regime militar, inva-
diu as ilhas. “ Ao contrário do que
aconteceu naquele tempo, a me-
mória do desastre da guerra pesa, e
o governo não conseguiu elaborar
uma proposta concreta para o ter-
ritório, além do pedido de retoma-
da das negociações. Isto limita as
mobilizações à militância”, disse o
cientista político Vicente Palermo.

Ele foi um dos organizadores do
manifesto “Malvinas — uma visão
a l t e r n a t i v a”. Assinado por intelec-
tuais com grande exposição me-
diática e distantes do kirchneris-
mo, o documento endossa o prin-
cipal argumento usado pelo Reino
Unido para travar as negociações:
o de que os habitantes das ilhas
precisam ser consultados. “É uma
questão de ordem prática: não é
razoável achar que qualquer nego-
ciação pode acontecer sem levar
em conta os desejos daqueles que
vivem nas ilhas”, disse Palermo.

As ilhas foram ocupadas há 179
anos, quando a Argentina ainda se
consolidava como nação e vivia em
estado permanente de guerra civil.
Hoje, a maioria dos habitantes das
ilhas são de origem britânica.

A campanha de Cristina não te-
ve impacto em sua popularidade.
Segundo pesquisas, a aprovação
da presidente, ainda bastante alta,
está em declínio. Em março, a ava-
liação positiva oscilavam entre
50% e 60%, ante 30% a 40% de desa-
provação. A trajetória de queda co-
meçou este ano, após o início de
medidas de ajuste na economia.

A memória da guerra das Malvi-
nas também foi evocada ontem
pelo premiê do Reino Unido, Da-
vid Cameron. Em declaração divul-
gada no site do governo britânico
na, ele diz que “há 30 anos o povo
das ilhas Falklands [o nome oficial
britânico] sofreu um ato de agres-
são que procurava privá-lo de sua
liberdade e de seu modo de viver”.

O plano para atacar e dominar a
colônia existia na Marinha argen-
tina desde a queda de Juan Domin-
go Perón, em 1955, mas só come-
çou a ser concretizado quando
houve um golpe dentro do regime
militar argentino que levou Leo-
poldo Galtieri ao poder, em de-
zembro de 1981. Naquele ano, o
PIB argentino caiu 6,1%, e o regime
perdia o controle de um processo
de abertura política limitada, ini-
ciado pelo antecessor de Galtieri,
Roberto Viola. O ataque às ilhas se-
ria uma tentativa de retomar a ini-
ciativa política e garantir uma so-
brevida ao regime militar.

A invasão aconteceu em 2 de
abril de 1982. A reação britânica,
de enviar uma força militar para
retomar o arquipélago, surpre-
endeu os militares argentinos. A
guerra terminou com a rendição
argentina após 49 dias de luta
efetiva, em 14 de junho. Morre-
ram 649 argentinos e 255 ingle-
ses. Galtieri foi destituído três
dias depois do armistício.

Curtas

Desemprego na Europa
O número de pessoas sem tra-

balho na zona do euro bateu re-
corde em fevereiro: 17,134 mi-
lhões. A taxa de desemprego cres-
ceu de 10,7% para 10,8% em feve-
reiro, segundo a agência oficial
Eurostat. O índice é o mais alto
desde junho de 1997. Na Alema-
nha, o desemprego ficou estável
em 5,7%, enquanto ele subiu de
23,3% para 23,6% na Espanha.

PMI global
A atividade industrial global

mostrou firmeza no primeiro tri-
mestre, após uma modesta expan-
são na produção, nas encomendas
e no emprego em março. O índice
de gerentes de compras (PMI) me-
dido pelo JPMorgan caiu para 51,1
em março, contra 51,2 em feverei-
ro. Mas foi o quarto mês seguido
acima dos 50 pontos, marca que
divide a contração e a expansão.

Reféns das Farc
As Farc libertaram ontem seus

últimos reféns na Colômbia: dez
militares e policiais. A guerrilha
colombiana prometeu pôr fim aos
sequestros de civis, condição para
do governo para abrir diálogo.

Percepção que os EUA têm da América
Latina mudou muito, diz Lowenthal

FERNANDO SILVEIRA/FAAP/DIVULGAÇÃO

Lowenthal: “AL é importante hoje como mercado consumidor para os EUA”

Fabio Murakawa
De São Paulo

A emergência de uma numero-
sa classe média na América Latina,
somada a uma série de fatores po-
líticos e econômicos, mudou a ma-
neira como os Estados Unidos ve-
em a região atualmente, em com-
paração ao que ocorria no final do
século passado. A afirmação é de
Abraham Lowenthal, fundador do
Diálogo Interamericano e especia-
lista das relações entre os Estados
Unidos e a América Latina.

“Historicamente, a política ex-
terna americana sempre se referiu
à América Latina como sendo im-
portante para os EUA por três ra-
zões: segurança militar; vantagem
econômica, particularmente pelo
papel da região como fonte de ma-
térias-primas importantes para a
economia americana; e solidarie-
dade política, que é o apoio à posi-
ção de liderança americana em te-
mas internacionais”, disse ao Va -
lor, após evento em São Paulo.

Para Lowenthal, que veio ao país

para fazer uma palestra sobre as
relações entre a América Latina e
os EUA às vésperas da visita da pre-
sidente Dilma Roussef a Washing-
ton, esse quadro não existe mais.

Segundo ele, a importância rela-
tiva da América Latina para a eco-
nomia americana caiu significati-
vamente na segunda metade do
século passado, por uma combina-
ção do uso de materiais sintéticos e
a diversificação de fontes de maté-
rias-primas. Em termos de solida-
riedade política, o alinhamento
automático dos países latino-ame-
ricanas às políticas defendidas pe-
los EUA, comum nos primeiros
anos do sistema das Nações Uni-
das, nas décadas de 1940 e 1950, já
havia desmoronado em meados
dos anos 1980, antes do fim da
Guerra Fria. E, em relação à segu-
rança militar, a América Latina é
atualmente “i r r e l e v a n t e”.

“A única base que os EUA man-
têm na região é a de Guantána-
mo, em Cuba, que não tem nada
a ver com a estratégia militar”,
disse ele. “Ela é usada como um

lugar onde nem as leis nacionais
dos EUA nem as internacionais
nem as de Cuba são aplicadas, o
que é uma situação estranha.”

Para Lowenthal, a relevância da
América Latina para os EUA hoje
deriva de quatro conceitos dife-
rentes. O primeiro é um interesse
maior dos americanos por seus vi-
zinhos mais próximos, como o Mé-
xico, a América Central e o Caribe.

O segundo ponto é que certos
países da América Latina, parti-
cularmente o Brasil, são muito
importantes para os EUA pelo
papel que eles podem desempe-
nhar na agenda global em temas
como mudança climática, co-
mércio, proliferação nuclear e
governança global, entre outros.

“Outro ponto importante é
que alguns países latino-ameri-
canos, como o Brasil, voltaram a
ser importantes economicamen-
te para os EUA. Mas menos como
uma fonte de importações e mais
como mercado para as exporta-
ções”, afirmou. “O crescimento da
classe média no Brasil é impor-

.

tante, há um público consumidor
[para os produtos americanos].”

O quarto ponto de interesse
americano na região está relacio-
nado, segundo ele, a valores fun-
damentais dos EUA em relação a
governança democrática e direi-
tos humanos. “Uma vez que o
mundo está mais complicado, e o

poder mais difuso, os EUA conti-
nuarão a aumentar o valor de
suas relações com regiões que
compartilham os valores que o
país tem defendido”, afirmou.

“Só a América Latina e a Euro-
pa dividem esses valores. Você
não vê isso no Leste da Ásia e no
Oriente Médio.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




