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Internacional

Brasil evita desgaste com a Bolívia por conta da OAS
Fabio Murakawa
De São Paulo

A presidente Dilma Rousseff co-
locou panos quentes na polêmica
envolvendo a anulação do contra-
to para a construção de uma estra-
da na Bolívia pela empreiteira bra-
sileira OAS. Em conversa com o
presidente Evo Morales, há duas
semanas, Dilma disse que o gover-
no brasileiro “não é advogado da
OAS” e que o Brasil não vai forçar a
Bolívia a fazer algo que não queira
por meio de interferência política,
segundo fontes próximas ao tema.

A presidente, porém, reiterou
que a medida não agradou ao Bra-
sil e disse a Morales que as boas re-
lações entre os países “passam pela
capacidade de as empresas brasi-

leiras fazerem negócio na Bolívia”.
“Não podemos dar a impressão

de que somos porta-vozes da em-
presa. Mas achamos que o governo
boliviano foi além nesse caso”, dis-
se uma fonte de Brasília.

Dilma disse ainda querer evitar
que La Paz execute a garantia ban-
cária de US$ 29 milhões deposita-
da pela OAS, o que prejudicaria a
empresa. O governo brasileiro vem
pressionando Morales para que
não o faça. “Minha expectativa é
que na semana que vem nós tenha-
mos notícias tranquilizadoras, que
evitem criar desgaste político sem
n e c e s s i d a d e”, disse a mesma fonte.

Por orientação de Dilma, o Bra-
sil não dificultará o acesso do país
vizinho a financiamentos do BN-
DES (Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social) para
obras executadas por empresas
brasileiras. O banco avalia atual-
mente a possibilidade de financiar
um projeto de mineração avaliado
em US$ 500 milhões envolvendo a
empresa brasileira Setal e a espa-
nhola Técnicas Reunidas para a
produção de zinco metálico nos
Departamentos (Estados) de Oru-
ro e Potosí. Segundo uma fonte, o
BNDES acompanha o desfecho do
caso da estrada, mas “não conside-
ra que a polêmica afete a avaliação
outros de projetos na Bolívia”.

Diferentes fontes dão explica-
ções diversas para a postura da
presidente. A versão unânime é
que, na avaliação de Dilma, esse
impasse não deveria contaminar
as relações bilaterais, que envol-

vem outros temas importantes, co-
mo gás e combate ao narcotráfico.

Outro fator é a percepção em
Brasília de que muitas das decisões
tomadas por Morales são motiva-
das pela alta temperatura do am-
biente político boliviano. “Medi -
das como essa são muito mais
marketing político do que inten-
ção de dar uma pancada no Brasil.
Não nos interessa ter um conflito
com o vizinho”, disse uma fonte.

Outra fonte deu ainda uma ex-
plicação local. “Há aí também
um componente de política in-
terna brasileira. Não foi a Dilma
quem levou essa empresa para a
B o l í v i a”, disse. O acordo entre a
OAS e o governo boliviano foi fe-
chado pelo então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, em 2008.

A estrada foi pivô de uma das
maiores crises do governo Mora-
les, por atravessar o território in-
dígena Tipnis sem que houvesse
um acordo com os nativos. Orça-
da em US$ 415 milhões, ela con-
tava com um financiamento de
US$ 332 milhões do BNDES.

O BNDES não desembolsou
nem um centavo do financiamen-
to, em grande parte por conta das
idas e vindas do governo boliviano
no caso. Pressionado por uma
marcha indígena, que teve amplo
apoio da opinião pública, Morales
assinou uma lei que impede qual-
quer obra de atravessar o parque.
Isso desagradou sua base política
de cocaleiros em Cochabamba, o
que levou o presidente a aprovar
uma consulta prévia sobre a obra.

No dia do anúncio, Brasília cogi-
tava a possibilidade de evitar um
encontro entre Dilma e Morales na
Cúpula das Américas, dias depois
na Colômbia. Morales, porém, não
só conseguiu o encontro como vol-
tou a La Paz dizendo que Dilma era
“uma mãe” para a Bolívia.

Morales alegou que a OAS des-
cumpriu prazos, além de apontar
outras irregularidades, como a fal-
ta de apresentação de informes re-
lativos a serviços prestados pela
empresa e de sinalização nas
obras, entre outros. Nesta semana,
a OAS enviou uma carta ao gover-
no boliviano contestando os argu-
mentos. E se disse interessada em
reativar o contrato. Ninguém no
governo brasileiro, porém, acredi-
ta que isso venha a acontecer.

Crise da dívida Pressão contra austeridade esbarra na falta de alternativas

Europa tem poucas opções
para estimular a economia
Stephen Fidler
The Wall Street Journal

O perfil político da zona do euro
está mudando. Países estão se afas-
tando da coalizão liderada pela
Alemanha, que promove a agenda
de austeridade e que até agora tem
dominado a abordagem da zona
do euro para sua crise de dívida.

A coalizão da austeridade per-
deu um grande apoio esta semana
com a queda do governo do pre-
miê conservador Mark Rutte na
Holanda. No mês passado, a Eslo-
váquia, um membro mais novo,
debandou depois da vitória eleito-
ral socialista. O reduzido time da
Alemanha conta agora só com a
Finlândia e a pequena Eslovênia.

Por outro lado, a deterioração
da economia da zona do euro deu
munição para quem argumenta
que é preciso mudar de curso.

Os dissidentes também ganha-
ram força com a substituição, em
novembro, de Silvio Berlusconi
por Mario Monti como primeiro-
ministro da Itália. Monti, um eco-
nomista respeitado, pode passar
sermões nos seus colegas da região
sobre as desvantagens de uma die-
ta de austeridade sem ser suspeito,
como era seu predecessor, de estar
fugindo de seus compromissos.

Eleição após eleição vem derru-
bando governos nos últimos 15
meses. Na França, o socialista Fran-
çois Hollande é o favorito para su-
ceder o atual presidente, Nicolas
Sarkozy, no mês que vem. Em deci-
sões-chave, Sarkozy, que tenta a re-
eleição, tem seguido a linha da
premiê alemã Angela Merkel.

"A periferia tem sido reforçada
numa época em que o norte foi en-
fraquecido", diz Mujtaba Rahman,
analista do Eurasia Group em No-
va York. "Monti provou ser capaz
de articular, com credibilidade, as
dificuldades de ajustes pró-cícli-
cos no sul, enquanto que a aliança
alemã vem sendo debilitada pelos
desdobramentos na Holanda e a
ascensão de Hollande."

Esses acontecimentos já muda-
ram a retórica do debate econômi-
co na Europa. Uma leva de lumina-

res, como Merkel e o presidente do
Banco Central Europeu, Mario
Draghi, começou a adotar lições
da cartilha do crescimento, num
aparente esforço de reduzir o hiato
retórico entre eles e Hollande.

A grande questão, porém, é se
essa mudança de tom vai levar a
mudanças fundamentais nas polí-
ticas da zona do euro. E há muitas
razões indicando que não vai, ou
que só o fará muito lentamente.

Em primeiro lugar, como as po-
líticas mudariam? Em discurso on-
tem, em Bruxelas, Monti enfatizou
que a fórmula atual — de cortes de
gasto público junto com reformas
estruturais para facilitar a criação
de empregos e os investimentos —
"nunca vai gerar crescimento".

"Todas as reformas que esta-
mos realizando não estão geran-
do crescimento, elas são deflacio-
nárias", disse ele, acrescentando
que "precisamos que haja de-
manda". Monti afirmou que não
estava propondo gastos fiscais de
"keinesianismo à moda antiga",
que dariam um impulso "efême-
ro" à demanda, mas sim um au-
mento do investimento "privado,
público-privado ou só público",
por exemplo, em infraestrutura.

Não está claro como isso seria
na prática. A Alemanha pode es-
tar perdendo aliados, mas conti-
nua sendo a líder política e eco-
nômica da zona do euro. Retóri-
cas de crescimento à parte, Mer-
kel não tem mostrado sinais de
que pretende mudar de curso.

Além disso, a ação alemã já imis-
cuiu austeridade nas estruturas da
zona do euro e na lei dos países do
bloco, por meio de mudanças in-
troduzidas desde o início da crise
de dívida. A Eslováquia e a Holan-
da podem mudar governos, mas o
compromisso de manter as novas
regras de orçamento continua.

A Alemanha poderá, a um cer-
to ponto, estar tão segura quanto
às novas regras fiscais que se tor-
naria disposta a considerar medi-
das mais radicais, como a emis-
são de dívida comum da zona do
euro. Mas não vai fazer isso se a
nova estrutura fiscal pela qual

tanto lutou for por água abaixo
no primeiro ano de existência.

Governos nacionais também
poderiam transformar alguns de
seus atuais gastos em investimen-
to. Mas nem todos os governos têm
margem de manobra para elevar
os gastos em geral. E realocar gas-
tos de outras áreas para investi-
mentos não tem se mostrado fácil.

A Alemanha tem a capacidade
orçamentária de elevar gastos,
mas não tem mostrado vontade de
usá-la. Os sinais da parte de Hol-
lande sugerem que ele tampouco
embarcaria numa febre de gastos
— ele se arriscaria pagar o preço
em custos bem mais altos de finan-
ciamento do governo se o fizesse.

A questão não é se Hollande "vai
mudar radicalmente para a es-
querda em política econômica",
disse Nicholas Spiro, da consulta-
ria de crédito soberano Spiro Sove-
reign Strategy. "É quase certo que
não vai, nem pode. A questão é até
que ponto se sentirá encorajado a
desafiar a Alemanha e o BCE, sob o
risco de espalhar temor sobre a
qualidade de crédito da França."

Há outra possibilidade: au-
mentar os investimentos da UE.

Mas o escopo para isso também

parece limitado. As propostas da
Comissão Europeia para aumen-
tar o seu próprio orçamento já fo-
ram criticadas pelos países que
mais contribuem. Reorganizar
gastos de modo a gastar menos
em, digamos, subsídios agrícolas
e mais em infraestrutura parece
politicamente impossível.

As propostas da Comissão para
aumentar o capital do Banco de In-
vestimento Europeu da própria UE
para que possa emprestar mais é
algo que terá de primeiro superar
a resistência de países como a Ale-
manha e o Reino Unido, que ga-
rantem a maior parte dos emprés-
timos. De toda forma, é imprová-
vel que seja um aumento grande o
bastante para mudar a trajetória
econômica da zona do euro.

Resumo da ópera: mudanças
no curto prazo parecem impro-
váveis. A corrente de mudança na
constelação política "só vai mu-
dar o tom, não o conteúdo, do ge-
renciamento da crise", diz Rah-
man, do Eurasia Group. "Mas vai
tornar o gerenciamento da crise
mais acrimonioso."

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Criação de empregos é
menor nos Estados que
decidem eleição nos EUA
James Politi e Eric Katz
Financial Times, de Washington

A criação de empregos nos 14
Estados decisivos nas eleições pre-
sidenciais dos EUA ocorreu num
ritmo menor que o do resto do país
ao longo do último ano. Trata-se
de uma potencial fonte de preocu-
pação para a campanha à reeleição
do presidente Barack Obama.

Os Estados decisivos geraram
406.000 novas vagas entre março
de 2011 e março de 2012, um au-
mento de apenas 0,97% em relação
a uma base de 41,8 milhões de em-
pregos. Esta taxa está atrás dos de-
mais Estados e do distrito de Co-
lumbia, que criaram 1,22 milhão
de novos empregos no último ano,
um aumento de 1,36% em relação
à base de 89,3 posições em março
de 2011, segundo cálculos do “Fi -
nancial Times” baseados em dados
do Departamento do Trabalho.

Com a situação da economia en-
tre as principais preocupações dos
eleitores, Obama tem um alívio no
fato de a taxa de desemprego nos
Estados decisivos estar, em média,
abaixo da média nacional de 8,2%.

Além disso, a intenção de voto
em Obama nos Estados decisivos
melhorou nos últimos meses, a
ponto de ele estar à frente de Mitt
Romney, o candidato republicano,
nas pesquisas realizadas na maio-
ria dos Estados mais importantes.

No entanto, o número anêmico
de criação de empregos nos Esta-
dos decisivos é um risco. “Isso mos-
tra o perigo para a campanha de
Obama de tratar com entusiasmo
as taxas de desemprego nos Esta-
dos decisivos, se houver uma cria-
ção de poucos empregos nesses lu-
gares”, diz Matt McDonald, consul-
tor da Hamilton Place Strategies e
consultor externo da campanha
de Romney. A desaceleração da
criação de empregos nos Estados
decisivos continuou no mês passa-
do. Em março, esses 14 Estados ge-
raram 6.500 novas vagas, contra
100.600 criadas em fevereiro.

Obama e Romney vêm fazendo
campanha nos Estados decisivos
há algum tempo, mas pisaram no
acelerador nesta semana. Romney
esteve em New Hampshire na terça
e deverá estar em Ohio hoje. Oba-
ma viajou a Carolina do Norte, Co-
lorado e Iowa esta semana e seus
primeiros comícios formais na
campanha eleitoral serão na pró-
xima semana em Ohio e Virgínia.

Ohio – Estado cuja economia já
foi baseada na indústria do aço,
que esteve em depressão na maior
parte da última década e que re-
centemente vem se beneficiando
de uma retomada do setor indus-

trial e da ajuda financeira do go-
verno federal ao setor automobi-
lístico – está com uma taxa de de-
semprego de 7,5% e uma taxa de
criação de empregos de 1,17%.

A Flórida – que foi crucial nas úl-
timos eleições presidenciais – re -
gistrou um crescimento do nível
de emprego de 1,24% desde março
de 2011, com uma taxa de desem-
prego de 9%. A campanha de Oba-
ma não vem demonstrando sinais
de nervosismo com os números
mais fracos de criação de empre-
gos nos Estados decisivos.

“O presidente nos liderou no
processo em que evitamos cair em
mais uma depressão”, diz Bem La-
Bolt, um porta-voz da campanha,
citando os 4 milhões de empregos
criados nacionalmente no setor
público durante governo Obama.

“O governador Romney pro-
pôs um retorno das mesmas polí-
ticas que levaram à crise econô-
m i c a”, acrescenta LaBolt, citando
os cortes nos impostos para os ri-
cos e o cancelamento de “investi -
mentos na segurança da classe
m é d i a”. Andre Saul, porta-voz da
campanha de Romney, diz: “O go-
vernador Romney quer que a eco-
nomia cresça e que os americanos
consigam encontrar empregos”.

Dos 14 Estados que o Cook Poli-
tical Report classifica como um jo-
go de “cara ou coroa”, ou de “incli -
n a ç ã o” incerta entre democratas e
republicanos, o Colorado apresen-
tou o melhor desempenho na cria-
ção de empregos no último ano,
com aumento de 2,08%, ou 45.800
vagas. O Estado em pior situação
foi Wisconsin, que perdeu 23.900
empregos, ou 0,87% de suas vagas
no último ano. A retomada mais
lenta do emprego nos Estados de-
cisivos é inesperada, já que o de-
semprego lá é menor, mas isso po-
de ser explicado por vários fatores.

Nos Estados com taxas de de-
semprego muito baixas, como Vir-
gínia, há um vácuo produtivo me-
nor, ou menos “i n a t i v i d a d e” na
economia, que precisa ser preen-
chido com novos empregos.

Outro possível motivo é que es-
ses Estados possuem uma força de
trabalho que cresce menos que a
média nacional, com um menor
crescimento populacional. Isso
torna mais fácil para esses Estados
reduzir o desemprego mesmo
com menor criação de vagas.

Peter Brown, pesquisador da
Quinnipiac University, diz que por
ora Obama tem vantagem, apesar
da criação de empregos mais fraca
nesses Estados. “Ele está na frente
em todos os Estados indecisos a es-
ta altura, mas ainda temos
seis meses até as eleições.”

Pressão no mercado de trabalho
Financial Times, de Nova York

O número de pessoas que pe-
diram pela primeira vez o seguro
desemprego ficou aquém da ex-
pectativa dos analistas nos EUA,
mas os dados das semanas ante-
riores foram revistos para cima,
elevando o temor de redução no
ritmo de geração de empregos.

Os pedidos iniciais de seguro
desemprego na semana encerrada
em 21 de abril caíram em mil, para

388 mil, acima dos 375 mil previs-
tos por analistas. Os pedidos na se-
mana anterior foram revistos para
cima, para 389 mil, o maior núme-
ro desde o começo de janeiro.

Os dados são o exemplo mais
recente do momento ruim do
mercado de trabalho dos EUA, o
que fez crescer o temor de uma
nova “desaceleração de primave-
r a”, parecida com a que ocorreu
no mesmo período do ano
p a s s a d o.

Fonte: Empresa

Tsunami político
Trocas de governo após o início da crise

Fevereiro/2011
Irlanda
A coalizão de governo de Enda Kenny 
assume no lugar do gabinete de Brian 
Cowen
Portugal
Pedro Passos Coelho, de centro-direita, 
assume no lugar do premiê socialista 
José Sócrates

Novembro/2011
Grécia
Lucas Papademos, ex vice-presidente 
do BCE, toma o lugar do premiê 
socialista George Papandreou
Itália
Ex-comissário da União Europeia, Mario 
Monti assume o posto do premiê Silvio 
Berlusconi 

Dezembro/2011
Espanha
Mariano Rajoy, de centro-direita, 

Março/2012

Eslováquia
Socialistas liderados por Robert Fico  
derrotam a coalizão de centro-direita

Abril/2012

Holanda
Cai a coalizão de centro-direita do 
premiê Mark Rutte

Maio/2012
França
Socialista Françoise Hollande lidera 
pesquisas contra o presidente Nicolas 
Sarkozy para o 2 º turno das eleições
Grécia
Eleições em 6 de maio definirão o 
sucessor de Papademos

derrota o Partido Socialista, de José 
Luis Rodriguez Zapatero 

Condenado por crimes de guerra
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O Tribunal Especial para Serra Leoa,
em Haia, na Holanda, condenou o
ex-presidente da Libéria, Charles
Taylor, por crimes contra a
humanidade, tornando-o o primeiro
chefe de Estado a ser considerado
culpado por um tribunal
internacional desde o julgamento
dos nazistas em Nuremberg. Taylor
era réu em 11 acusações, incluindo
assassinato, estupro, convocação de
soldados criança e escravidão
sexual, durante os conflitos entre a
Libéria e Serra Leoa (1991-2002),
que deixaram mais de 50 mil
mortos. Ele foi responsabilizado
pelo tribunal por auxiliar e
acobertar esses crimes cometidos
por suas forças em Serra Leoa, mas
inocentado da acusação de ordenar
ou planejar as atrocidades. Ainda
não foi definida a sentença a ser
cumprida por Taylor, que aparece na
foto durante o julgamento.

Curtas

PIB sul-coreano
O PIB da Coreia do Sul cresceu

0,9% no primeiro trimestre de
2012, segundo dados oficiais. Es-
se foi o ritmo mais rápido em um
ano. Consumo privado, gastos
do governo e investimentos tive-
ram um bom crescimento no pe-
ríodo, mas incertezas sobre a re-
cuperação da economia global
ainda despertam preocupações.

Confiança na Europa
O índice de confiança da zona

do euro, medido pela Comissão
Europeia, recuou de 94,5 em
março para 92,8 no mês de abril.
Com exceção do varejo, cujo ín-
dice melhorou marginalmente,
de -12,0 em março para -11,4 em
abril, todos os demais setores
apresentaram piora.
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