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SINAIS PARTICULARES

Ao início, a crise eu-
ropeia era finan-
ceira e decorria do
impacto da crise
americana sobre
os bancos euro-

peus. Em seguida, tornou-se fis-
cal, pelos gastos excessivos fei-
tos pelos governos para prote-
ger o sistema financeiro, evitar a
recessão e conter o desemprego.
Hoje é, sobretudo, política.

Na aparência, a crise da dívida
soberana é apenas econômica e
se caracteriza pela inadimplên-
cia do governo diante dos seus
credores externos, públicos ou
privados. Mas, no fundo, é tam-
bém política, pois a inadimplên-
cia leva a uma queda de braço en-
tre o governo e os credores, so-
bre a repartição dos custos do
ajustamento. O credor reluta em
aceitar como pagamento menos
do que emprestou; o devedor,
sobapressão políticacausada pe-
la recessão e pelo desemprego,
luta para reduzir o débito ou es-
tender o prazo de pagamento.

Nos anos 1980 o Brasil teve de
rever a sua carta de intenção –
assim se chamava o compromis-
socomo FundoMonetário Inter-
nacional (FMI) – oito vezes, por-
que não conseguia cumprir com
as metas acordadas. Nessa mes-
ma década teve nove ministros
da Fazenda. Eles eram incompe-
tentes? Não necessariamente.
Sua missão é que era impossível.

Na Europa, cinco governos já
caíram: na Grécia, na Irlanda, na
Itália, em Portugal e na Espanha.
Os novos governos na França e
nos Países Baixos poderão dar o
sinal definitivo de que o ajusta-
mento preconizado pelo pacto
fiscal europeu é inexequível.

Umadas diferenças entrea cri-
se da América Latina nos anos 80
e a da Europa hoje está em que,
no primeiro caso, os credores lo-
graram uma melhor orquestra-
ção do processo de reestrutura-
ção. O ordenamento não escrito,
mas conduzido sob a liderança
incontestada dos Estados Uni-
dos, prescrevia a negociação de
um país devedor por vez, para re-
duzir o risco de contágio e de ca-
lote coletivo.

Na Europa a dívida é mais alta.
O endividamento dos 17 países
da zona do euro representa 87%
do produto interno bruto (PIB)
do grupo. O processo de reestru-
turação vinha sendo conduzido
pela Alemanha e, até recente-
mente,pela França, num contex-
tomais desorganizado e politiza-
do. Se quisermos encenar a que-
da de braços na Europa, basta-
riam duas dramatis personae: co-
mo credor, o parlamentar em
Berlim, que busca reduzir a fatu-
ra do contribuinte alemão; do la-
do do devedor, o manifestante

de rua, antes na Grécia, agora na
Espanha, amanhã talvez na Itá-
lia, lança o grito de basta: basta
derecessão,dedesemprego e,so-
bretudo, do estreitamento das
margens de esperança.

Ao contrário da visão técnica e
muitas vezes economicista de
analistas americanos, que já ha-
viam decretado o fim do euro ou,
pelo menos, a defecção de vários
membros da união monetária, a
saída desenhada pelo consórcio
franco-alemãoprivilegiavaopro-
jeto político europeu e o salto pa-
ra a frente. Se não era possível ter
uma moeda comum sem uma
união fiscal, era preciso começar
desde já a preparar esse passo. O
pacto fiscal, concluído recente-
mente,estipuloucortesdedespe-
sas e limites para o endividamen-
to, a serem monitorados pela Co-
missão Europeia. E, ao mesmo
tempo, era necessário mobilizar

novos recursos para assegurar a
liquidez dos bancos.

O paradoxo da Europa, neste
momento, está em que um plano
concebido para proteger e apro-
fundar o projeto europeu está fa-
zendoo alvo dapopulaçãose des-
locar do Parlamento em Berlim
para os burocratas de Bruxelas e
contra transferência de poderes
para um ente supranacional, a
Comissão Europeia.

O conflito entre credores e de-
vedores desbordou para a cena
política interna. Governos tanto
de direita quanto de esquerda
não foram capazes de dar uma
resposta satisfatória à revolta
dos cidadãos na rua ou ao julga-
mento das urnas. Mesmo a Fran-
ça, que até agora se mantinha fir-
me, ao lado da Alemanha, na de-
fesa da austeridade fiscal, deve-
rá, coma eleição deFrançois Hol-
lande (para suceder ao presidente
Nicolas Sarkozy), defender uma
revisão dos rumos.

Quais serão os próximos capí-
tulos desse penoso e turbulento
processo de ajustamento na Eu-
ropa? As manifestações de rua e
o resultado das eleições eviden-
ciam que a austeridade está no
seu limite. Que é preciso afrou-
xar as metas fiscais e dar algum
fôlego ao crescimento. É o que já
preconizam vários governos, é o
que já sinalizou o FMI. É o que já
começam a admitir os bancos: é
preciso mobilizar mais recursos
para suavizar a austeridade,
mas, em compensação, os deve-
dores deveriam subscrever o
compromisso de reformas estru-
turais a médio prazo.

A música é-nos familiar. Lem-
bra-nos da entrada em jogo do
Banco Mundial, na crise latino-
americana. O FMI cuidava das
metas fiscais e monetárias. O

Banco Mundial desenhava as re-
formas estruturais: privatização,
desregulação e abertura da eco-
nomia. Mais dinheiro em troca
de mais condicionalidades.

No caso europeu, resta saber
quem desempenhará esse papel.
Quemredigirá ascartas de inten-
ção, quem desenhará os progra-
ma de ajustamento estrutural? O
FMI e o Banco Mundial não dis-
põemdos recursospara se torna-
rem relevantes diante do peso da
dívida europeia, nem contam
com o apoio político que lhes foi
outorgado, por ocasião da crise
latino-americana, pelos Estados
Unidos e pela Europa. Atribuir
funções semelhantes à Comis-
são Europeia significaria decre-
tar sua morte política, no mo-
mento em que o aprofundamen-
to do projeto europeu implicaria
justamente uma transferência
adicional de poderes para a Co-
missão de Bruxelas.

Por fim, quando se fala em mo-
bilizar mais recursos para ate-
nuar a austeridade, como já se
fazagora,surge sempreapergun-
ta incômoda: mais dinheiro de
quem? Dos governos, dizem logo
os bancos; também dos bancos e
de investidores privados, retru-
cam os governos. Esse será, pro-
vavelmente,o novo capítulo des-
sa sequência de quedas de braço.
“It is politics, stupid”, diria hoje
Carville sobre a crise europeia.
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A crise econômica
na Europa, com a
queda do cresci-
mentoeoaumen-
to do desempre-
go, não impediu

entendimentos ou o início de
negociações comerciais da
União Europeia (UE) com os
EUA, a Índia, o Canadá, o Viet-
nã, a Coreia do Sul. O mesmo
não ocorre com as negociações
com o Mercosul.

Na última reunião entre o
Mercosul e a UE, em março, os
grupos de trabalho avançaram
nostextossobreregras–concor-
rência, defesa comercial, solu-
ção de controvérsias, compras
governamentais, investimen-
tos, regras de origem, barreiras
técnicas, medidas sanitárias –,
continuando pendente a troca
de ofertas de produtos. A deci-
são de Bruxelas de manter os
subsídios agrícolas na UE até
2020eaposiçãodogovernouru-
guaioderever adecisão denego-
ciação conjunta dos países do
Mercosul poderão representar
dificuldadesadicionaispara are-
tomada desses entendimentos.

Existe uma série de questões
pendentesque compõemo está-
gio atual do contencioso com a
UE e que de alguma forma deve-
rão ser examinadas visando a
um acordo de livre-comércio:

● Dois painéis sobre açúcar e
pneus no Mecanismo de Solu-
ção de Controvérsias (MSC) da

Organização Mundialdo Comér-
cio (OMC), ambos com o Brasil
tendo ganho de causa. Os dois
processos foram encerrados ees-
tamos hoje cumprindo plena-
mentea decisão, tendo permane-
cido a proibição de importações
de pneus usados da UE.

● A questão das apreensões
abusivas, por alfândegas euro-
peias, de medicamentos genéri-
cos em trânsito. Essa questão
não evoluiu para um painel, ten-
do sido satisfatoriamente enca-
minhada, pelo menos até o mo-
mento, por meio de consultas.

●Emboranãohajaemcursone-
nhum processo Brasil-UE no
MSC,existemquestõesquepode-
rão evoluir na direção de um con-
tencioso. No caso de restrições
técnicas a exportações brasilei-
ras de carne de frango, a Câmara
de Comércio Exterior (Camex)
já chegou a autorizar o início de

procedimentono MSC, mas a de-
cisão final ainda não foi tomada.
No caso de restrições à carne bo-
vina, há outras duas barreiras que
poderão motivar procedimentos
no MSC: barreiras técnicas à ex-
portação de carne e a Resolução
61, que instituiu a obrigatorieda-
de de rastreamento/registro de
propriedadesruraisaptasaexpor-
tar para o mercado europeu.

● Discriminação sofrida pelo
café solúvel brasileiro. As expor-
tações de outras origens para a
UE, beneficiadas pelo Sistema
Geral de Preferências (SGP) eu-
ropeu, recebem tarifa zero, en-
quantoo Brasil paga 9%.Há pres-
sões recorrentes em favor da
abertura de processo, mas exis-
temdúvidasquantoàpossibilida-
de de êxito.

● Do lado da UE, o aumento de
30 pontos porcentuais do IPI so-
bre automóveis importados ge-
rou queixas e restrições.

Em sentido mais amplo, nosso
principal contencioso com a UE
diz respeito às barreiras concen-
tradas nas exportações de produ-
tosagrícolas,seja porpicostarifá-
rios, seja por motivos sanitários
oufitossanitários, como as da Re-
solução 61. Dentre os irritantes
comaUE,cabemencionaraques-
tão dos subsídios agrícolas. As úl-
timas estimativas da Organiza-
ção para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE)
mostram que o apoio recebido
por produtores europeus sobe a
mais de 20% do valor da produ-
ção, em comparação com 5% no
Brasil. Como se sabe, subsídios
agrícolas constituem um dos
itens mais sensíveis no âmbito
das negociações Mercosul-UE.

Sempre fui cético a respeito
das perspectivas de conclusão
dos entendimentos visando a

um acordo comercial amplo e
abrangentecom aUE,por dificul-
dades políticas nos principais
países do Velho Continente.
Nunca acreditei que eles pudes-
sem aceitaras condições doMer-
cosul na área agrícola como con-
trapartida às concessões nos se-
tores industriais e de serviço de
interesse europeu.

Se os entendimentos do Mer-
cosul com a UE são difíceis, a gra-
ve crise entre a Argentina e a Es-
panha, em razão da nacionaliza-
ção da empresa de petróleo YPF-
Repsol, torna sua conclusão ain-
da mais problemática. A Argenti-
na cancelou recente visita de al-
to funcionário europeu e a próxi-
ma reunião negociadora, que se
realizaria em Buenos Aires, não
foi marcada e teve de ser transfe-
rida para o Brasil.

Caso as negociações com a UE
não prosperem, o Brasil conti-
nuará a ser um dos poucos países
anãoampliaremsuarededeacor-
dos de livre-comércio. Nos últi-
mos 12 anos o Brasil negociou
apenas um acordo comercial em
vigor, com Israel. Os dois outros,
assinados com o Egito e com a
Autoridade Palestina, ainda não
entraram em vigor e têm pouca
relevância comercial.

A situação ficará ainda pior pa-
raoBrasilseaUEeosEUAforma-
lizarem nos próximos anos um
acordo comercial estendendo
preferências na área agrícola pa-
raosEUA.Issoafetariaacompeti-
tividade dos produtos agrícolas
brasileiros no mercado europeu
eacarretariaaperdadeespaçopa-
raos dos EUA. Poroutro lado, o já
anunciado desaparecimento do
SGP, que beneficia cerca de 15%
das exportações brasileiras para
a Europa, tornará ainda mais difí-
cil o acesso de produtos manufa-
turados àquele mercado.

No difícil contexto político,
agravado pela decisão argentina
epela reaçãoespanhola,oMerco-
sul, para avançar nos entendi-
mentos, não terá alternativa se-
não repetir com a UE o que foi
feito com Israel e com a Comuni-
dade Andina de Nações: formali-
zarumacordo-quadroMercosul-
UE, que incluiria normas comer-
ciais, e aprovar, como propõe o
Uruguai, a negociação de listas
individuais,separadas, de produ-
tos,comregras de origeme salva-
guardas rígidas. Os países-mem-
bros do Mercosul, no futuro, po-
derão negociar a convergência
da Tarifa Externa Comum, a
qual, aliás, não está sendo respei-
tada por ninguém pelas sucessi-
vas e crescentes exceções.

O Brasil não pode continuar
sem uma estratégia de negocia-
ção comercial e permanecer, as-
sim, à margem da tendência glo-
bal de abertura de mercado via
acordos de livre-comércio.
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As difíceis negociações
entre o Mercosul e a UE
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A crise europeia
é política

ELEIÇÕES
Nazistas na Grécia

Enquanto os americanos estão de
olho na eleição do fim do ano, os
franceses comemoram a vitória
de um socialista e os alemães que-
rem austeridade econômica na
Europa, o nazismo – como um
câncer – teima em voltar, desta
vez eleito no Parlamento grego.
E, tal como nos anos 1930, a igno-
rância alheia pode ser o maior ris-
co a ser enfrentado. Pois é assim
que os tumores crescem e se tor-
nam incontroláveis.
SÉRGIO ECKERMANN PASSOS
sepassos@yahoo.com.br
Porto Feliz

Socialismo x austeridade

Depois de 24 anos recolhido em
suas curtas restrições, o socialis-
mo vence na França. Os planos
de austeridade na Europa defendi-

dos pela alemã Angela Merkel
vão para o pretérito e cá nos trópi-
cos defensores da livre concorrên-
cia na calha do mercado econômi-
co continuamos contrários ao fa-
migerado Mercosul. Dona Dilma,
esquecida das atitudes kirchneria-
nas, em sua última discurseira na
TV decantou um novo crescimen-
to econômico, fingindo esquecer
a galopante inflação. Eu e outros
poupadores enganados fomos
cantar na Virada Cultural!
FERNANDO AVERBACH
reginalili@yahoo.com
São Paulo

POLÍTICA ECONÔMICA
De poupanças

Em sua carta de 6/5, o leitor sr.
Marcos Antonio Scuccuglia men-
ciona que nossa poupança domés-
tica está em 10% do PIB, bem me-
nos que a da China, 55%. Teria ele
os números da poupança externa
– a que é guardada fora e costuma

passar o carnaval em casa fanta-
siada de investimento estrangei-
ro, sem pagar IOF, Imposto de
Renda, gatilhos e quejandos?
HERMÍNIO SILVA JÚNIOR
hsilvajr@terra.com.br
São Paulo

Esclarecimento

Está incorreta a informação, pu-
blicada no editorial Pagando para
apanhar (7/5, A3), de que o gover-
no brasileiro poderia financiar
até US$ 5,8 bilhões de exporta-
ções do Brasil para a Argentina.
Em entrevista coletiva dia 2 de
maio, o secretário executivo do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), Alessandro Teixeira, co-
gitou da possibilidade de ser ofe-
recida ajuda ao país vizinho – con-
forme registro correto da reporta-
gem do Estado –, mas em ne-
nhum momento falou em valo-
res. Além disso, o valor citado no

editorial supera em quase três ve-
zes o total de recursos disponí-
veis para o financiamento das ex-
portações brasileiras.
RONALD FREITAS, Assessoria de
Comunicação Social do MDIC
Ronald.Freitas@mdic.gov.br
Brasília

CORRUPÇÃO
Mensalão & Cachoeira

O deputado Sandro Mabel, acusa-
do pelo ex-deputado Roberto Jef-
ferson de ser um dos operadores
do mensalão e depois absolvido,
volta a ter seu nome citado numa
gravação feita pela Polícia Fede-
ral em 2011, na qual Carlinhos Ca-
choeira tramava a queda do então
ministro dos Transportes, Alfre-
do Nascimento. Evidentemente,
como no passado, o nobre deputa-
do já negou o seu envolvimento,
alegando que não se relaciona
com Cachoeira. A conferir. Esse
fato, em si, demonstra que os fios

do emaranhado do mensalão se
entrelaçam com os do emaranha-
do Cachoeira. Era tudo o que o
Palácio do Planalto queria evitar.
JOSÉ CARLOS DEGASPARE
degaspare@uol.com.br
São Paulo

STF, dignidade à prova

O ex-ministro Pazzianotto foi di-
reto ao ponto no artigo O STF e o
mensalão (7/5, A2): pelas facilida-
des da informática, todos os mi-
nistros do Supremo estão mais
do que informados e preparados
para julgar a procedência ou não
das denúncias de formação de
quadrilha no governo Lula, apre-
sentadas em 2006 pelo procura-
dor-geral da República. É de estar-
recer que, apesar disso, a honra-
dez da Suprema Corte possa ser
posta em dúvida por ter de aguar-
dar, indefinidamente, a opinião
de apenas um de seus membros.
Espera-se que ao menos haja da

parte do seu presidente, Ayres
Britto, e da maioria do STF o de-
sejo de preservar a dignidade da
Corte e se tome uma atitude para
que o tempo não se transforme
no solvente, como diz Pazzianot-
to, da corrupção – infelizmente,
em via de ser “fermentada” e ins-
titucionalizada pela prescrição!
NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA
noo@uol.com.br
São Paulo

CENSURA
Garantia de Dilma

O presidente nacional do PT, Rui
Falcão, alardeia que o governo vai
“peitar” a mídia. Gostaria de lem-
brar-lhe uma das promessas e ga-
rantias da presidenta Dilma Rous-
seff em seu discurso de posse:
“Reafirmo meu compromisso ine-
gociável com a garantia plena das
liberdades individuais (...), liber-
dade de imprensa e de opinião.
Prefiro o barulho da imprensa li-
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Brizola Neto

LEO MARTINS

O Brasil não pode
permanecer à margem
da tendência global
de abertura de mercado

A austeridade está no
limite, como evidenciam
a revolta nas ruas e os
resultados das eleições
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




