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P ois é, mais uma ajuda aos
bancos, desta vez na Espa-
nha. Quem poderia ter pre-
visto tal coisa? Evidente-

mente a resposta é: qualquer pessoa.
Na realidade, toda esta história come-
ça a parecer uma rotina cômica. Mais
uma vez, a economia derrapa, o de-
semprego vai às alturas, os bancos
enfrentam dificuldades financeiras,
os governos correm para ajudar,
mas, não devemos deixar de obser-
var: só os bancos recebem ajuda, não
os desempregados.

A título de esclarecimento, os ban-
cos espanhóis precisavam mesmo de

uma operação de salvamento. A Espa-
nha estava claramente à beira de um
“doom loop” – um processo bastante
conhecido no qual a preocupação com a
solvência dos bancos os obriga a vender
ativos, o que derruba os preços dos ati-
vos, o que por sua vez torna as pessoas
ainda mais preocupadas com a solvên-
cia. Os governos podem deter esses cír-
culos viciosos com uma injeção de di-
nheiro. Entretanto, neste caso, o que es-
tá em questão é a própria solvência do
governo espanhol, de modo que o di-
nheiro teria de vir de um fundo europeu
mais amplo.

Portanto, não há nada de necessaria-
mente errado nesse recente salvamen-
to (embora muitas coisas dependam
dos detalhes). Entretanto, o que impres-
siona é que, enquanto os líderes euro-
peus organizavam essa operação de aju-
da, eles indicavam que não tinham ne-
nhuma intenção de mudar as estraté-
gias que deixaram quase 25% dos traba-
lhadores espanhóis – e mais da metade
dos seus jovens – sem uma ocupação.

Particularmente, na semana passada
o Banco Central Europeu (BCE) não
quis baixar os juros. Essa decisão estava
sendo muito esperada, mas isso não nos
deve impedir de observar que se trata
também de uma decisão profundamen-
te estranha. O desemprego na área do

euro é muito elevado, e todas as indica-
ções mostram que o continente está en-
trando numa nova recessão. Ao mesmo
tempo, a inflação está desacelerando.
Segundo todos os parâmetros da políti-
ca monetária, a situação exige agressi-
vos cortes de juros. Mas o BCE não pre-
tende se mexer. E sequer leva em conta
o risco crescente de um colapso do eu-
ro. Durante anos, a Espanha e outros
países europeus hoje em má situação
sabiam que só poderiam se recuperar
mediante uma combinação de austeri-
dade fiscal e “desvalorização interna”, o
que significa corte de salários. Agora,
está evidente que a estratégia não fun-
ciona, a não ser que haja um forte cresci-
mento, e, isso mesmo, uma moderada
inflação no “coração” da Europa, a Ale-
manha – o que fornece mais uma razão
para baixar os juros e imprimir muito
dinheiro. Mas o BCE nem se mexe.

Ao mesmo tempo, as autoridades afir-
mam que a austeridade e a desvaloriza-
ção interna só funcionarão se as pes-
soas acreditarem em sua necessidade.

Vejamos, por exemplo, o que Joerg
Asmussen, o representante alemão do
conselho executivo do BCE, acaba de
afirmar na Letônia, que se tornou o
exemplo de uma estratégia de austerida-
de supostamente bem-sucedida. (Ante-
riormente era a Irlanda, mas a econo-

mia irlandesa continua se recusando a
se recuperar.) “A diferença básica entre
a Letônia e a Grécia”, disse Asmussen,
“está no grau de responsabilidade nacio-
nal no programa de ajustes – não só dos
estrategistas nacionais, como também
da própria população”. Podemos cha-
má-lo de enfoque à la Darth Vader da
política econômica. Na realidade, As-
mussen está dizendo aos gregos: “Acho
perigosa sua falta de confiança”.

E veja bem, o sucesso da Letônia con-
siste em um ano de uma expansão bas-
tante razoável depois de um declínio
econômico do tamanho de uma depres-
são, nos últimos três anos. De fato, uma
expansão de 5,5% é bem melhor do que
nada. Contudo, vale a pena notar que a
economia dos Estados Unidos cresceu
quase o dobro disso – 10,9% – em 1934,
quando se recuperava da fase pior da
Grande Depressão. Entretanto, a De-
pressão estava longe de ter acabado.

Juntando tudo isso teremos o quadro
de uma elite política europeia sempre
disposta a pular para a ação para defen-
der os bancos, mas nada disposta a admi-
tir que suas políticas não estão atenden-
do às necessidades das pessoas às quais
a economia deveria servir.

No entanto, será que a nossa situação
é melhor? A perspectiva americana a
curto prazo não é tão ruim quanto a da

Europa, mas os próprios prognósti-
cos do Fed apontam para uma infla-
ção baixa e um elevado desemprego
nos próximos anos – exatamente as
condições nas quais o Fed deveria se
apressar a socorrer a economia. Mas
o Fed não se mexe.

O que explica essa paralisia transa-
tlântica diante do atual desastre hu-
mano e econômico? A política faz se-
guramente parte disso – o que quer
que elas digam, as autoridades do
Fed estão claramente intimidadas pe-
las advertências de que toda política
expansionista será considerada uma
tentativa de ajudar o presidente Ba-
rack Obama. Portanto, trata-se de
uma mentalidade que considera o so-
frimento econômico de certo modo
redentor, uma mentalidade que cer-
ta vez um jornalista inglês chamou
de “sadomonetarismo”.

Por mais profundas que sejam as
raízes dessa paralisia, está se tornan-
do cada vez mais claro que será preci-
so que ocorram outras catástrofes pa-
ra que se recorra a uma ação política
concreta que vá além da ajuda aos
bancos. Mas não se desesperem: do
jeito que as coisas vão, especialmen-
te na Europa, uma nova catástrofe es-
tá próxima. / TRADUÇÃO ANNA
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Nova ajuda a bancos
Impressiona que, apesar do
socorro, não há nenhuma
intenção de mudar as
estratégias que deixaram
quase 25% dos trabalhadores
espanhóis desempregados
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O Brasil vai questionar na Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) o que suspeita ser massi-
vos subsídios ilegais do governo
chinês para seus diversos seto-
res industriais e agrícolas, práti-
ca que estaria distorcendo o co-
mércio mundial e dando vanta-
gens desleais para as exporta-
ções de Pequim.

O governo brasileiro promete
também cobrar explicações so-
bre uma série de barreiras da Chi-
na às importações. Na avaliação
do Brasil, há um desequilíbrio ca-
da vez mais importante entre o
que o País exporta e o que a Chi-
na coloca no mercado nacional.

Hoje, a OMC realiza sua saba-
tina sobre a política comercial
chinesa, evento que será marca-
do por uma chuva de críticas con-
tra o país. Estados Unidos e Euro-
pa prometem usar a ocasião para
denunciar práticas ilegais de co-
mércio e pressionar Pequim.
Não se trata de um contencioso.

Masa sabatina serve para que paí-
ses levem a público suas insatis-
fações.

O Itamaraty vai à OMC com
uma verdadeira artilharia, princi-
palmente para esclarecer o tama-
nho da ajuda do Estado a alguns
setores, o que já se denomina co-
mo uma “caixa preta” na expan-
são comercial chinesa. Na Euro-
pa, as autoridades de Bruxelas
acusam a China de promover
uma“economia estatal de merca-
do”, numa referência ao peso do
Estado no setor produtivo.

Com reservas de US$ 3,2 tri-
lhões, a China é acusada de ter
financiado de forma ilegal seto-
res da economia. Desde 2009, Pe-
quim é o maior parceiro comer-
cial do Brasil e o maior exporta-
dor do mundo. Pacotes genero-
sos do Estado chinês a diversas
áreas e a falta de transparência
em muitos dos setores tem cau-
sado insatisfação em todo o mun-
do e exigido respostas por parte
de Pequim sobre como é realiza-
do o financiamento à produção.

Perguntas. O Brasil quer saber,
por exemplo, como funcionam
as empresas estatais no setor
agrícola e a gestão das cotas tari-
fárias por essas empresas. Segun-
do a Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), de um apoio ine-
xistente à agricultura em 1999, o
governo chinês passou a subsi-
diar a produção em quase 20%
de seu valor em 2010. O Brasil
também quer saber quanto se
gasta subsidiando a compra de
materiais agrícolas.

Mas é no setor industrial que
estão as maiores preocupações.
O Brasil cobrará explicações so-
bre as políticas de apoio ao setor
automotivo e sobre as exigên-
cias de exportação para empre-
sas que queiram investir na Chi-
na. O Itamaraty também quer in-
formações sobre os recursos alo-
cados no “plano de revitalização”
de nove setores industriais, en-
tre eles siderurgia, têxteis, auto-
motivo, petroquímicos, máqui-
nas e equipamentos, eletrôni-
cos.

Também serão atacadas pelas
autoridades brasileiras as barrei-
ras às importações na China,
com a imposição de padrões, o
questionamento de procedimen-
tos para investigação de dum-
ping e o tempo de trânsito alfan-
degário.

Brasil vai questionar na OMC
subsídios dados pela China

Pacote europeu não impede alta do dólar
Moeda americana fecha a R$ 2,050, com valorização de 1,23%, mesmo após o BC leiloar US$ 1 bilhão em contratos de swap cambial
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Saiba no FipeZAP, o principal
indicador do mercado imobiliário.

O mercado imobiliário não para nunca. Por isso, quem tem 
imóvel ou pensa em investir não pode deixar de consultar 
o Índice FipeZAP de Preços de Imóveis. Acompanhe a evolução 
dos preços de imóveis anunciados, divididos por cidade, bairro, 
tipo de imóvel e transação.

Acesse zapimoveis.com.br/fipezap e confira.

Cristina Canas

O pacote de ajuda de € 100 bi-
lhões à Espanha, anunciado
no fim de semana, foi insufi-
ciente para pôr fim ao movi-
mento de aversão ao risco dos
últimos meses. E o resultado
disso foi queda no preço das
ações e de algumas commodi-

ties em contraposição à busca
por segurança no dólar.

O dólar à vista no balcão bateu
a máxima de R$ 2,054 (alta de
1,43%) perto do fim do pregão e
acabou fechando a R$ 2,050 (al-
ta de 1,23%), marca que o merca-
do considera um teto informal
para a moeda americana. A pres-
são de alta foi registrada desde o

período da manhã e levou o Ban-
co Central a leiloar US$ 1 bilhão
em contratos de swap cambial.
O mercado absorveu somente
US$ 400 milhões e a pressão pe-
la valorização da moeda america-
na renovou-se no fim do dia.

Apesar de os investidores não
terem ficado com todos os 20
mil contratos oferecidos pelo

BC, a percepção dos operadores
é de que existe demanda por hed-
ge (proteção) colaborando para
elevar o dólar. “O mercado ten-
tou comprar barato e o BC não
aceitou. Isso explica o fato de os
investidores terem absorvido só
US$ 400 milhões e, depois, o dó-
lar ter continuado a subir”, disse
um especialista.

O mercado internacional tam-
bém ajudou a acelerar o dólar à
tarde. Lá fora, a moeda america-
na oscilou, mas chegou ao fim da
manhã perto da estabilidade. Às
18h05, no entanto, pouco após o
encerramento do mercado futu-
ro de câmbio, o euro valia US$
1,2483, ante US$ 1,2517 no fim da
tarde de sexta-feira, em Nova
York. Diante das moedas emer-
gentes atreladas às commodi-
ties, como o real, o dólar teve al-
ta firme durante a tarde.

Além da busca por hedge e da
influência externa do dólar, o
mercado estaria se ressentindo
do fluxo de recursos efetivo e,
mais do que isso, da piora das
perspectivas para essa variável
econômica. Em maio, o saldo do

fluxo cambial ficou negativo em
US$ 2,691 bilhões, o pior resulta-
do desde junho 2010. Pelo seg-
mento financeiro, o Brasil per-
deu US$ 6,327 bilhões. “O que a
gente percebe é que o mercado
está seco de dólares. Vamos espe-
rar quarta-feira (amanhã), quan-
do saem os dados oficiais de flu-
xo, para ter certeza, mas essa é a
percepção, no momento”, disse
o operador da Corretora Renas-

cença, José Carlos Amado.
A ideia de que a pressão de alta

do dólar é determinada pelo agra-
vamento da crise internacional e
a intensidade com que ele está
pegando o cenário doméstico é
consenso. Além disso, um sinal
amarelo foi estabelecido em rela-
ção aos países emergentes, com
o relatório da S&P intitulado “A
Índia será o primeiro anjo caído
do Bric” (leia na pág. B3).

Para cima. Cotação atingiu teto informal da moeda: R$ 2,05

● Subsídios agrícolas
O Brasil quer saber como funcio-
nam as estatais chinesas no se-
tor agrícola. Em 2010, o governo
passou a subsidiar a produção
em quase 20% de seu valor.

Organização realiza hoje
sabatina sobre a política
comercial chinesa; país
também ouvirá queixas
dos EUA e da Europa
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2012, Economia & negócio, p. B4.
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