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Internacional

Economia global Apesar de crise na Europa, China cresceria mais de 9%

Emergentes vão acelerar
em 2013, dizem projeções
Assis Moreira
De Paris

A zona do euro deve ter cresci-
mento negativo neste ano, mas o
impacto sobre a China e o Brasil
não impedirá que esses dois
grandes emergentes voltem a
crescer mais em 2013, segundo
projeções de diferentes analistas.

No caso da China, a avaliação
nos meios internacionais é que a
desaceleração da segunda econo-
mia do mundo já ocorreu, para
estabilizar o PIB em cerca de 8%. E
o país ganhará ritmo no segundo
semestre, devendo recuperar o
patamar de 9% no ano que vem,
com estímulos que o governo
prepara (leia texto abaixo).

O Brasil se beneficiará da ex-
pansão chinesa e pode voltar à ta-
xa de crescimento potencial, por
volta de 4%, em 2013. O Instituto
Internacional de Finanças (IIF) vai
além e prevê expansão economica
de 5,2% no Brasil no ano que vem
— quase o dobro da deste ano.

Há um impacto da crise euro-
peia sobre os emergentes, mas a
aposta é de que a demanda interna

desses países será mais e mais vigo-
rosa e lhes permitirá voltar a uma
taxa importante de crescimento.

A economia internacional con-
tinua marcada pela forte divergên-
cia entre uma zona do euro que se
enfraquece ainda mais e, de outro
lado, os EUA e o Japão melhorando
seu desempenho econômico.

As tensões causadas pela dis-
cussão sobre uma eventual saída
da Grécia e sobre a saúde do sis-
tema bancário da Espanha am-
pliam as dificuldades para a re-
cuperação europeia. As estimati-
vas do IIF para o PIB europeu nes-
te ano variam de -0,1% a -0,2%,
comparado a 2,4% nos EUA.

Para este ano, a entidade repre-
sentativa dos grandes bancos fez
uma baixa substancial nas proje-
ções para os emergentes. Para a
China e Índia, a estimativa foi cor-
tada em 0,4 e 0,5 pontos percen-
tuais, respectivamente. Mas, para
2013, a tendência é mesmo de re-
cuperação, a não ser que um
grande desastre surja pela frente.
Mas o preço do petróleo, por
exemplo, caiu quase 20% desde
seu pico de US$ 128 em março.

Em relação à China, há porém
divergências no mercado. Um es-
pecialista da economia chinesa,
Qinwei Wang, não acredita que
Pequim conseguirá fazer mais de
7,5% de crescimento este ano e
não chegará a 9% ano que vem.
Ele não confia muito na demanda
doméstica e aponta excesso de
capacidade provocado por mui-
tos investimentos na industria.

No geral, os emergentes devem
continuar perfazendo dois terços
da expansão econômica global.

A economista-chefe de pesqui-
sa para mercados emergentes do
Deutsche Bank, Maria Laura Lan-
zeni, nota que, até agora, a Amé-
rica Latina foi afetada pela crise
na zona do euro principalmente
pelo canal financeiro.

Houve três ou quatro episódios
de vendas fortes nos mercado por
causa de temores com a zona do
euro, desde abril de 2010, e isso
levou moedas na América Latina
a se desvalorizar e elevou os
spreads de bônus, diz ela.

Quanto ao canal bancário, o
impacto não tem sido importan-
te até agora em relação à Grécia,

mas Lanzeni acha que pode se
tornar uma preocupação se a
crise na Espanha e no setor ban-
cário do país aumentar.

A maior presença de bancos es-
panhóis na região é no Chile. No
entanto, a economista do banco
alemão nota que os fundamentos
econômicos do Chile são bons e is-
so torna improvável uma crise cau-
sada pela situação espanhola.

Quanto ao impacto no comér-
cio, a zona do euro é destino de
apenas 11% das exportações lati-
no-americanas. Isso comparado
com 37% para os EUA e 38% para
outros mercados emergentes. Pela
primeira vez desde 2011, os emer-
gentes compraram mais produtos
latino-americanos do que os EUA.

A zona do euro sozinha não é o
mais importante mercado de ex-
portação para a América Latina,
apesar de Brasil e Chile terem ven-
das maiores para o bloco, de cerca
de 17% de suas exportações. “A
preocupação assim vem não de
um impacto direto, e sim indireto.
Se uma forte crise tiver impacto
também nos EUA e na China, isso
vai pesar sobre a América Latina.”

França e Alemanha
divergem sobre apoio
ao crescimento na UE
William Boston
The Wall Street Journal, de Berlim

Em reunião em Berlim ontem,
França e Alemanha não fizeram
nenhum progresso na direção
de um acordo para reativar o
crescimento econômico na zona
do euro. Com isso, está armado
o palco para um possível confli-
to entre líderes da União Euro-
peia na cúpula informal do blo-
co ainda esta semana.

A dobradinha franco-alemã
começou a desandar desde que
o socialista François Hollande
foi eleito presidente da França,
tirando do posto Nicolas Sarko-
zy, maior aliado da premiê ale-
mã Angela Merkel.

Hollande ameaça não ratificar
o pacto fiscal que prevê maior co-
ordenação do orçamento de
membros da zona do euro —
principal ingrediente do recei-
tuário de Merkel para resolver a
crise de dívida no bloco. Agora,
Paris ameaça rechaçar outro
acordo selado entre Merkel e Sar-
kozy. É que Hollande quer reinse-
rir na pauta a emissão de títulos
conjuntos de dívida europeia,
ideia descartada por Sarkozy
diante da férrea oposição alemã.

A impressão geral era que Hol-
lande, assim como seu anteces-
sor, logo cederia à pressão de
Merkel. Mas o líder socialista está
se mostrando mais teimoso do
que esperado na campanha para
fazer a Alemanha abrir os cofres e
contribuir mais para ressuscitar
a moribunda economia dos paí-
ses na periferia do bloco. No pro-
cesso, o francês parece estar
apostando na própria capacida-
de de dividir a turma de líderes
europeus que se reúne na quarta
— no que, supostamente, seria
um jantar informal para fazer
pressão sobre a Alemanha.

No centro da disputa agora
parece estar a emissão de títulos
comuns pelo bloco, uma forma
de permitir que o resto da euro-
pa pegue carona na alta classifi-
cação de crédito da Alemanha.

A Alemanha é contra, argu-
mentando que isso tiraria de li-
deranças políticas na zona do
euro a pressão para promover
reformas na economia e no mer-
cado, pois o eurobônus derruba-
ria os juros de países mais dé-
beis sem antes obrigá-los a en-
xugar o orçamento e reduzir a
dívida. Para Berlim, o eurobônus
só seria uma opção depois que
membros da zona do euro tives-
sem derrubado a dívida e refor-
mado as respectivas economias.

Mas o novo governo em Paris
não quer esperar. A França é, ho-
je, uma das vozes mais fortes pe-
la emissão de eurobônus na Eu-
ropa. Para Paris, isso permitiria à
Europa levantar fundos para fi-
nanciar projetos geradores de
emprego — o tipo de programa
que Hollande prometeu ao elei-
torado francês durante a campa-
nha. Paris também acha que tí-
tulos de dívida comuns reduzi-
riam a especulação no mercado
em torno de certos países da zo-
na do euro, pois o bloco como
um todo garantiria a dívida.

A questão surgiu inesperada-
mente e ganhou papel central
na primeira reunião oficial entre
Pierre Moscovici, o novo minis-
tro das Finanças francês, e seu
colega alemão, Wolfgang Schäu-
ble, que ocorreu ontem. Ao que
parece, o único acordo entre os
dois foi que não há acordo: a bo-
la foi lançada de volta aos líde-
res europeus, que se reúnem em
Bruxelas na quarta-feira para
preparar uma cúpula sobre o
crescimento para junho.

“Falamos sobre o assunto e ca-
da um confirmou uma posição
que já é conhecida”, disse Mos-
covici a jornalistas sobre a con-
versa com Schäuble a respeito
dos eurobônus. O francês acres-
centou que a questão seria dis-
cutida pelos dirigentes do bloco
na quarta. “Para nós, é uma boa
ideia. Obviamente, não há como
obrigar alguém a aceitá-la, mas
temos de discutir a questão”.

O apelo de títulos comuns a
todos os países do bloco é que
sua emissão criaria um grande
mercado de dívida, aumentando
a liquidez e dando mais garan-

tias contra eventuais calotes —
pois a dívida teria o aval de to-
dos os 17 países da zona do eu-
ro. O resultado é que os juros pa-
gos por países da periferia do
bloco, hoje elevados, provavel-
mente cairiam. Ao mesmo tem-
po, as taxas pagas pelos países
mais sólidos do grupo, sobretu-
do a Alemanha, subiriam, ele-
vando o custo da dívida.

A Alemanha já disse que isso
significaria que os países mais
disciplinados do bloco, em ter-
mos de orçamento e política
econômica, seriam punidos pe-
las faltas dos demais.

Países europeus que sofrem
com as medidas de austeridade
defendidas pela Alemanha para
resolver a crise da dívida aplau-
dem a campanha francesa pela
criação de eurobônus. A Grécia,
que não conseguiu eleger um
governo de maioria no início do
mês, caminha para um novo
pleito, agora em junho, que po-
deria decidir de uma vez por to-
das se o país fica ou não na zona
do euro. Atenas luta sob o peso
de uma imensa dívida, enquan-
to a extrema-esquerda ameaça
ignorar pactos feitos com a
“t r o i k a”: a comissão composta
de dirigentes da Comissão Euro-
peia, do Banco Central Europeu
e do FMI. Membros do governo
anterior sustentam agora que a
emissão de eurobônus derruba-
ria o custo da rolagem da dívida
para a Grécia e permitiria que o
país seguisse com o euro.

“O eurobônus é e sempre foi
uma boa ideia, se [o objetivo] for
garantir fundos com custo me-
nor e melhores condições do que
[o plano de perdão da dívida] e o
contrato de empréstimo”, disse
Evangelos Venizelos, cabeça do
partido socialista grego e ex-mi-
nistro das Finanças do país.

Na semana passada, durante a
reunião do G-8 nos Estados Uni-
dos, a Alemanha sentiu enorme
pressão para reverter sua posição
sobre os eurobônus. O presidente
americano, Barack Obama, e o co-
lega francês uniram forças para
pressionar Merkel a se empenhar
mais pelo crescimento na Europa.

Certos líderes, como o primei-
ro-ministro espanhol, Mariano
Rajoy, disseram que a desavença
em torno dos eurobônus tirava a
atenção do problema maior
diante de governos da zona do
euro, que seria a rolagem da dí-
vida prestes a vencer, não a
emissão de títulos de dívida no
longo prazo. Segundo declara-
ções de autoridades espanholas
à imprensa nos intervalos da cú-
pula de líderes da Otan em Chi-
cago, no domingo, Rajoy quer
que o Banco Central Europeu
(BCE) continue a comprar títu-
los de dívida da zona do euro
para sustentar nações debilita-
das. “Nossa esperança é receber
um sinal inequívoco de apoio a
títulos da zona do euro da parte
do BCE”, disse um funcionário
do governo espanhol.

A pressão na cúpula do G-8
provocou rejeição ainda maior
da ideia na Alemanha, onde altos
aliados de Merkel deram entre-
vistas a emissoras de rádio e tele-
visão para rebater a ideia e con-
clamar o resto da Europa a fazer
o dever de casa, fiscalmente fa-
lando. Merkel não se cansa de rei-
terar que o pacto fiscal, um paco-
te de medidas para conter a dívi-
da e derrubar déficits orçamen-
tários, é o remédio que a zona do
euro precisa para lançar as bases
para o crescimento econômico.
Essa é a mensagem que seus alia-
dos na Alemanha martelaram
sem parar na esteira do G-8.

“Sempre dissemos que, como
um primeiro passo, precisamos
de solidez nas finanças euro-
peias. Esse é o pacto fiscal”, afir-
mou Steffen Kampeter, alto fun-
cionário do Ministério das Fi-
nanças alemão e aliado de Mer-
kel, à rádio alemã Deutschland-
funk. Segundo ele, a emissão de
eurobônus agora seria “uma re-
ceita na hora errada, com os
efeitos colaterais errados”.

(Colaboraram Jonathan House
e Nektaria Stamouli)

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

China sinaliza com mais estímulo ao crescimento
Leslie Hook
Financial Times, de Pequim

O premiê da China, Wen Jiabao,
preparou o caminho no fim de se-
mana para uma nova rodada de
políticas voltadas ao crescimento
da economia, o que levou merca-
dos asiáticos e de commodities a
subir, na expectativa de uma onda
de medidas de estímulo na segun-
da maior economia do mundo.

Economistas alertaram, po-
rém, que os comentários de Wen
não significam que Pequim pre-
para o mesmo tipo de pacote
“big bang” lançado depois da cri-
se financeira de 2008. Acreditam
que qualquer estímulo provavel-
mente será gradual e cauteloso.

O receio de uma desaceleração
da economia chinesa vêm pesan-
do sobre o desempenho das com-
modities e ações em todo o mun-
do. Os comentários de Wen foram
o primeiro sinal claro de que Pe-
quim planeja adotar políticas para
estimular a expansão econômica.

“Deveríamos continuar adotan-
do políticas fiscais pró-ativas e

uma política monetária prudente,
enquanto damos maior priorida-
de à manutenção do crescimento”,
disse Wen, cujas declarações logo
dispararam uma onda de alta nos
mercados acionários da Ásia.

Os comentários, embora apenas
com uma pequena mudança na es-
colha de palavras, foram conside-
rados como sinal claro da preocu-
pação de Pequim com a perda de
força dos indicadores econômicos.

Embora oficialmente o cresci-
mento econômico tenha sido de
8,1% no primeiro trimestre do ano,
em comparação ao mesmo perío-
do de 2011, o volume de novos em-
préstimos e as importações de
commodities despencaram nos úl-
timos 30 dias, sinal de que a econo-
mia enfrenta mais problemas do
que os índices principais indicam.

Wen delineou um conjunto
amplo de políticas graduais para
manter o crescimento econômi-
co bem encaminhado, como a
concessão de mais créditos para
grandes projetos de infraestrutu-
ra, o corte no custo de financia-
mento, redução de impostos e

mais empréstimos para peque-
nas e médias empresas. O premiê
indicou também que deverá am-
pliar um programa para encora-
jar a compra de eletrodomésticos
e materiais de construção.

“Ele quer pisar um pouco
mais no acelerador e menos do
freio do que antes”, disse Yu
Song, economista do Goldman
Sachs. “Essa declaração é a sua
expressão de preocupação mais
clara nos últimos seis meses.”

Analistas disseram que a mu-
dança de direção nas políticas dará
mais espaço para governos locais
levarem adiante projetos de inves-
timento de grande escala e pode
significar mais apoio do governo
central a esses planos.

Não há indicações, no entanto,
de que Pequim abriria a torneira
de crédito da mesma forma que na
esteira da crise financeira. “Não
haverá um grande pacote, mas os
esforços graduais serão muito sig-
nificativos”, disse o economista
Ken Peng, do BNP Paribas. “Po u c o
pode ser feito com a política mo-
netária neste momento, mas a po-

lítica fiscal tem mais espaço para
medidas pró-crescimento.”

Wen fez as declarações durante
visita a áreas próximas à cidade
Wuhan, centro industrial com
dez milhões de habitantes. Em
longo texto divulgado no site do
governo chinês, ele descreveu
seus encontros com dezenas de lí-
deres empresariais na região e ex-
pressou suas preocupações com a
queda na demanda e nas vendas.

O executivo-chefe da fabrican-
te de produtos eletrônicos Hai’er
disse a Wen que as vendas de ele-
trodomésticos caíram 13% no pri-
meiro trimestre de 2012, em rela-
ção aos mesmos meses do ano
passado. O chefe da Wuhan Hea-
vy Duty Machine Tool Group afir-
mou que as vendas estavam cons-
tantes, mas que havia menos no-
vos contratos sendo assinados.

A crise da região do euro e o en-
fraquecimento da economia mun-
dial desaceleraram o crescimento
das exportações da China para me-
ros 4,9% em abril, na comparação
anual. Em abril de 2011, a ex-
pansão havia sido de 29,9%.

Centro-esquerda vence eleição municipal na Itália

A
P

Partidos de centro-esquerda
venceram amplamente as eleições
municipais na Itália. No segundo
turno da votação, realizado ontem e
no domingo, candidatos de esquerda
venceram em seis das dez maiores
cidades em disputa (a eleição não
ocorreu em todo o país). Das 26
capitais de província onde houve
eleições, o Partido Democrático
(PD), o maior do centro-esquerda,
venceu em 14, contra apenas
vitórias do Povo da Liberdade
(centro-direita), partido do
ex-premiê Silvio Berlusconi, que
renunciou em novembro, em meio à
auge da crise da dívida na Itália. A
votação pode indicar uma tendência
para as eleições nacionais de 2013.
Outro fenômeno foi a ascensão do
Movimento 5 Estrelas, anti-euro e
anti-UE, liderado pelo humorista
Beppe Grillo, que venceu a prefeitura
da cidade da importante cidade de
Parma, no centro-norte do país. Na
foto, o prefeito reeleito de Palermo,
Leoluca Orlando, do partido Itália
dos Valores, aliado do PD.

Curtas

Atentado no Iêmen
Um homem-bomba matou ao

menos 96 militares na capital do
Iêmen, Sanaa. O suicida, que utili-
zava uniforme militar, detonou
seus explosivos no meio de um ba-
talhão de soldados. Foi o pior ata-
que desde a posse em novembro
do presidente Abdrabuh Mansur
Hadi, que prometeu combater a
crescente presença no país da Al
Qaeda, que reivindicou a ação.

Sanções ao Irã
O Senado americano aprovou

ontem uma nova rodada de san-
ções ao Irã, a dois dias do início
das negociações entre os EUA e Te-
erã sobre o programa nuclear do
país. O novo pacote extende as
sanções à National Iranian Oil e a
National Iranian Tanker. Segundo
senadores, as sanções servem para
mostrar ao Irã que “ganhar tem-
p o” não é uma boa estratégia.

Espanha prevê mais recessão
Agências internacionais

O ministro das Finanças da Es-
panha, Luis de Guindos, disse on-
tem que a economia do país vol-
tará a se retrair no segundo se-
mestre deste ano, repetindo o de-
sempenho dos últimos seis me-
ses, que deixou o país tecnica-
mente em recessão.

“O que vemos é que o segundo
trimestre terá um comportamento

relativamente similar ao do pri-
meiro trimestre, quando houve
uma contração de 0,3%”, afirmou.

Guindos disse ainda que as 17
regiões autônomas do país conti-
nuam firmes em seu compromis-
so de atingir a meta de déficit de
1,5% neste ano. Segundo ele, o
ajuste fiscal se dará “não por im-
posição de fora, mas por convic-
ção de governo” de que é o me-
lhor a ser feito para o país.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 maio. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




