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Internacional

Fonte: El País

Retração na zona do euro
Variação trimestral do PIB, em %
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PIB e produção caem
e zona do euro se
aproxima da recessão
Assis Moreira
De Genebra

Depois de ter estabilizado no
primeiro trimestre, o PIB da zona
do euro sofreu contração de 0,2%
entre abril e junho e desliza para
a recessão, apesar de a Alemanha
e a França terem resistido melhor
do que o esperado à crise. O ajus-
te fiscal pesa na demanda públi-
ca e privada e o estresse no mer-
cado financeiro forçou compa-
nhias a atrasar investimentos. A
produção industrial no bloco
também apresentou queda.

“A recessão da zona do euro vai
aprofundar a crise da dívida”, opi-
na Jonathan Loynes, economista-
chefe para a Europa da Capital
Economics, em Londres. A fragili-
dade da zona do euro deve empur-
rar o Banco Central Europeu (BCE)
a flexibilizar sua política monetá-
ria nos próximos meses.

A contração de 0,2% no segundo
trimestre, comparado ao trimestre
anterior de crescimento nulo, foi
um resultado menos ruim do que
previsto graças à resistência das
duas maiores economias.

A Alemanha de novo teve de-
sempenho superior ao de seus
parceiros europeus. A expansão
de 0,3% do Produto Interno Bruto
(PIB) surpreendeu, porque analis-
tas previam crescimento menor. A
alta foi impulsionada por cresci-
mento das exportações maior que
a expansão das importações e pe-
lo consumo doméstico. A França
evitou a recessão e teve cresci-
mento nulo pelo terceiro trimes-
tre consecutivo, o que é uma boa
notícia na conjuntura atual.

Mas essa resistência não com-
pensou a enorme queda na ativi-
dade econômica na periferia eu-
ropeia. A Grécia sofreu contração
de 6,2% no PIB, Portugal de 1,2%,
a Itália registrou sua quarta baixa
consecutiva, agora de 0,7%, e a
atividade na Espanha continuou
recuando em 0,4%.

A produção industrial da zona
do euro teve uma retração de 0,6%
em junho, na comparação com
maio, e de 2,1% em relação ao mes-
mo mês do ano passado, segundo
a Eurostat, a agência europeia de
estatísticas. Apesar de negativos,
os números superaram a previsão
dos analistas, que esperavam que-
da de 0,8% em junho sobre maio.

Os indicadores apontam para
mais contração do PIB nos próxi-
mos trimestres. Os gastos das fa-
mílias cresceram na Alemanha,
mas caíram na França. A pesquisa
ZEW da Alemanha revelou expec-
tativa dos investidores caindo
fortemente em relação à econo-
mia alemã. Para toda a zona do
euro, o indicador de sentimento
de empresários e consumidores

aponta também baixa no PIB de
pelo menos 0,5% neste ano.

Para Frédérique Cerisier, do
BNP Paribas, a capacidade de re-
sistência da economia francesa,
por exemplo, não será eterna e
está condicionada a avanços na
contenção da crise da dívida so-
berana nas próximas semanas.
Mas Loynes é pessimista: “O
crescimento econômico exigido
para levar ao fim da crise da dí-
vida ainda não está a vista”.

A questão é o que pode ocorrer
de concreto. Hung Tran, econo-
mista-chefe do Instituto Interna-
cional de Finanças (IIF) — que re-
presenta os maiores bancos dos
mundo —, monitora os desequi-
líbrios substanciais no sistema
Target 2, que calcula a dívida en-
tre os bancos centrais da região
(Alemanha com enorme superá-
vit, enquanto Espanha aumenta
sua dívida, por exemplo). E cha-
ma atenção para três pontos.

Primeiro, o balanço do BCE
bate o recorde de € 3,1 trilhões,
ou 32% do PIB da zona do euro,
maior do que o de qualquer ou-
tro banco central. “Não está cla-
ro em quanto o BCE poderia au-
mentar seu balanço, mas prova-
velmente não seria em volume
i l i m i t a d o”, afirma.

Segundo, os ministros das Fi-
nanças autorizaram o fundo de
resgate (EFSF/ESM) a comprar bô-
nus soberanos, desde que o país
solicitante assine um memoran-
do de entendimento — que impli-
ca condicionalidades efetivas so-
bre reformas e ajuste fiscal.

Mas o IIF estima que sem pro-
gressos em direção de união fis-
cal e bancária, envolvendo ges-
tão e supervisão centralizada,
não está claro que mesmo assim
as condições de resgate possam
ser utilizadas mais do que na sua
capacidade atual.

Essas capacidades são limita-
das: sobram apenas € 148 bi-
lhões no EFSF depois do com-
promisso de € 100 bilhões de ca-
pitalização do sistema bancário
da Espanha. Em setembro, se os
países cumprirem os compro-
missos assumidos, o novo fun-
do, o ESM, poderá teoricamente
ter capacidade de financiamen-
to de € 500 bilhões.

Mas isso também é pouco,
considerando que a Espanha ne-
cessita de financiamento de €
252 bilhões e a Itália de € 318 bi-
lhões para o resto deste ano e
2013. Um programa de três anos
inflaria ainda mais a conta.

Terceiro, sobre os riscos de liqui-
dez, o IIF observa que os bancos da
zona do euro continuam manten-
do€ 850 bilhões guardados no
BCE, ao invés de serem empresta-
dos, refletindo a aversão ao risco.

Curtas

Varejo nos EUA
As vendas no varejo dos EUA su-

biram 0,8% em julho, primeira alta
em quatro meses, sinalizando de
que os consumidores podem co-
meçar a gastar em um ritmo mais
acelerado, apesar das preocupa-
ções com a economia. As vendas
no varejo são um importante com-
ponente dos gastos dos consumi-
dores, que correspondem a apro-
ximadamente dois terços da de-
manda na economia americana.

“Mensalão argentino”
O ex-presidente argentino Fer-

nando de la Rúa começou a ser jul-
gado ontem pelo escândalo de su-
borno a senadores peronistas, então
de oposição, para a aprovação de
uma reforma trabalhista, em maio
de 2000. De la Rúa é acusado de ter

autorizado o suposto ato de corrup-
ção conduzido pelo seu então mi-
nistro do Trabalho, Alberto Flamari-
que. O episódio é considerado o lan-
ce inaugural da crise política que
culminaria na renúncia do presi-
dente um ano e meio depois, em
meio a um colapso econômico que
levou sucessivamente à moratória e
à desvalorização do peso.

Balança indiana
As exportações indianas recua-

ram 14,8% em julho, maior queda
em 35 meses, totalizando US$ 22,4
bilhões. O déficit comercial subiu
para US$ 15,5 bilhões, no momento
em que crise da dívida na zona do
euro afeta a demanda em outras
partes do mundo. Já a inflação anua-
lizada no país desacelerou a 6,28%
em julho, contra 7,25% em junho.

Crise Ação complica esforço de Pequim para impulsionar o crescimento

Com receio, investidores
tiram dinheiro da China
Tom Orlik
The Wall Street Journal, de Pequim

Os investidores e as empresas
estão tirando cada vez mais di-
nheiro da China e do yuan, um ges-
to de desconfiança quanto às pers-
pectivas de crescimento do país
que pode minar as tentativas de
Pequim de promover uma virada.

Dados novos divulgados on-
tem pelo banco central da China
mostraram que um saldo equi-
valente a 3,8 bilhões de yuans
(US$ 507 milhões) em moeda es-
trangeira deixou os bancos chi-
neses em julho, sugerindo que
os exportadores da China não
estão convertendo suas receitas
em dólar para yuan e que alguns
investidores estão retirando seu
dinheiro do país.

Os bancos da China compra-
ram só 145 bilhões de yuans em
moeda estrangeira durante os úl-
timos dez meses, consideravel-
mente menos que os 905 bilhões
de yuans em moeda estrangeira
que entraram no país como re-
sultado do superávit comercial.

Trata-se de um flagrante con-
traste com a maior parte da dé-
cada passada, quando a confian-
ça no crescimento da China e o
apetite por yuans implicavam
que os bancos do país asiático
não só estavam comprando to-
do o superávit, mas também in-
fluxos consideráveis de capital
especulativo, conhecidos como
“hot money”. Nos primeiros dez
meses de 2008, os bancos da
China compraram um saldo lí-
quido de 3,6 trilhões de yuans
em moeda estrangeira.

Os grandes influxos de capital

foram um fator fundamental na
avalanche dos empréstimos ban-
cários na China, que aumentou o
preço dos ativos e valorizou o
yuan. Agora, o dinheiro está fluin-
do na direção oposta, contribuin-
do para uma derrubada generali-
zada nos preços, desde imóveis até
ações e o próprio yuan.

Menos fundos fluindo para o
sistema financeiro da China im-
plica aperto nos mercados de ca-
pital, tornando mais difícil para
os bancos emprestar dinheiro, e
complicando os esforços de Pe-
quim para impulsionar o cresci-
mento. O banco central da China
já injetou mais de 1,4 trilhão de
yuans no sistema financeiro nes-
te ano, mas os empréstimos ban-
cários continuam escassos.

“Desde o segundo semestre de
2011, a piora da crise europeia, os
choques no sistema financeiro
mundial e a desalavancagem cau-
saram uma corrida por portos se-
guros, com capital de curto prazo
deixando os mercados emergen-
tes e migrando para os Estados
Unidos”, escreveu o pesquisador
do governo chinês num relatório
recente. “Esses fluxos deram um
choque na economia da China.”

Parte disso inclui dinheiro de
investidores privados cada vez
mais empenhados em transferir
fundos para o exterior, embora a
quantia exata seja difícil de apu-
rar. Numa pesquisa com 2.600
indivíduos de alto patrimônio
conduzida pela China Mer-
chants Bank and Bain & Co. para
um relatório de 2011, quase 60%
já haviam realizado uma trans-
ferência de investimento para
fora do país ou estavam estu-

dando fazê-lo.
Rupert Hoogewerf, fundador

da Hurun Report, que acompa-
nha a riqueza da elite chinesa,
diz que os ricos do país estão
procurando diversificar sua for-
tuna. “Os empreendedores chi-
neses estão fazendo investimen-
tos puros em imóveis comerciais
e ações, e estão fazendo investi-
mentos pessoais em imóveis,
principalmente nos EUA e Hong
Ko n g ”, disse ele. “Essa tendência
poderia continuar pelos próxi-
mos dez anos.”

O apetite por dólares vem con-
tribuindo ainda para uma gran-
de virada nas taxas de câmbio da
China. O yuan já caiu 0,7% contra
o dólar desde o começo do ano,
pondo o banco central chinês na
inusitada posição de combater
as pressões do mercado para des-
valorizá-lo ainda mais. A China
ainda mantém o seu câmbio em
rédea curta, limitando as flutua-
ções diárias dos mercados do-
mésticos a um estreito intervalo.
Mas, dentro desse intervalo, os
investidores podem pressionar a
moeda para cima ou para baixo.

Muitas das empresas locais es-
tão optando por conservar suas
receitas no exterior em dólares
em vez de yuans, dizem analistas,
reduzindo as compras de moeda
estrangeira dos bancos chineses.
“As empresas estão menos con-
fiantes sobre o cenário da econo-
mia chinesa e mantendo uma
parte maior do seu faturamento
em dólares. Com o yuan conti-
nuando a cair, não consigo ver is-
so mudando nos próximos me-
ses”, disse He Weisheng, estrate-
gista de câmbio do Citibank.

Os fluxos de capital para fora
da China ajudaram a diminuir
os preços dos ativos chineses. O
índice Xangai Composite caiu
17% em relação a um ano atrás.
Os preços dos imóveis também
estão mais baixos, refletindo em
parte as tentativas do governo
de desaquecer o setor.

Desinflar bolhas de ativos é
um benefício de longo prazo pa-
ra a China. Mas, com o governo
concentrado no crescimento,
preços em queda ameaçam cor-
roer a confiança do investidor. O
capital levantado pelas empre-
sas chinesas nos primeiros sete
meses deste ano foi 35% menor
que um ano antes, segundo o
provedora de dados CapitalVue.
A construção de novos espaços
residenciais caiu 13,4% na com-
paração ano a ano.

O superávit comercial da Chi-
na e o investimento direto do ex-
terior implicam um influxo qua-
se constante de capital estrangei-
ro na economia. No passado, as
expectativas de valorização do
yuan faziam com que esse capital
fosse rapidamente convertido
para a moeda. Dados mensais da
compras de moeda estrangeira
pelos bancos capturam essas
transações. Compras de moeda
estrangeira que ficam abaixo do
influxo mensal do comércio e in-
vestimento indicam ou que o di-
nheiro quente está saindo do
país, ou que as empresas decidi-
ram manter em dólares suas re-
ceitas no exterior. (Colaboraram
(Stefanie Qi e Kersten Zhang)

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

James Boxell
Financial Times

Apenas cem dias depois de ter
se tornado o presidente da Fran-
ça, a confiança da opinião públi-
ca em François Hollande despen-
cou. Uma pesquisa sugere que a
maioria dos eleitores duvida de
sua capacidade de conduzir o
país em meio à crise da dívida.

Numa pesquisa entre eleitores
franceses realizada pelo instituto
Ifop para o jornal de direita “Le
F i g a r o”, apenas um terço deles
disse confiar que o governo do
socialista Hollande reduzirá o
endividamento, enquanto ape-
nas quatro em cada dez avalia-
ram que ele poderá encontrar
uma solução para a crise da zona
do euro ao lado de outros diri-
gentes europeus.

Cerca de 54% disseram estar in-
satisfeitos com o conjunto do de-
sempenho de Hollande, o primei-
ro presidente socialista da França
desde que François Mitterrand
deixou o poder, em 1995.

O cumprimento por Hollande
de suas promessas de campanha,
como a redução da idade para
aposentadoria para 60 anos para
algumas categorias de trabalha-
dores, teve reação mais favorável.

Mas o pessimismo de amplos cír-
culos com relação ao seu coman-
do da economia ocorre num mo-
mento delicado. Na semana pas-
sada, por exemplo, o BC da Fran-
ça advertiu que o país provavel-
mente está voltando à recessão.

Num momento em que Hol-
lande, seus ministros e boa parte
da população ativa da França go-
zam as tradicionais férias de
agosto, houve reclamações de
que o presidente não está enfren-
tando os enormes problemas
que ameaçam o país.

Mesmo o jornal “Le Monde”, de
tendência socialista, informou
no fim de semana: “Após cem
dias, Hollande ainda precisa rea-
firmar sua liderança”.

A advertência do banco cen-
tral francês, além disso, desenca-
deou sinais de insatisfação entre
os parlamentares socialistas de
esquerda e seus aliados de extre-
ma-esquerda e do partido Verde.
“[A meta de] 3% deixou simples-
mente de ser realista”, disse
François de Rugy, que dirige o
grupo parlamentar Verde. “É
melhor ter contas equilibradas,
mas é perigoso querer isso rápi-
do demais, senão o remédio será
pior que a doença.”

A discussão do orçamento de

2013 começará seriamente em
setembro e é altamente delicada
para Hollande, que assumiu o
poder prometendo liderar uma
campanha “a n t i a u s t e r i d a d e”
por toda a Europa.

O órgão auditor das contas
nacionais, Cour des Comptes, já
disse a Hollande que ele precisa-
rá encontrar formas de econo-
mizar € 33 bilhões para cumprir
a meta de 3%. Uma deterioração
da economia como a prevista
pelo BC francês pode determi-
nar a necessidade de cortes ain-
da maiores dos gastos.

Felizmente para Hollande, ele
provavelmente conseguirá, sem
o pleno apoio da ala esquerda de
seu partido, a aprovação parla-
mentar da meta do ano que vem.
É quase certo que ele contará
com o apoio do partido UMP, de
centro-direita, autor do plano de
equilíbrio das contas.

Entretanto, Hollande ainda an-
tecipa um setembro turbulento
enquanto tenta encontrar os € 33
bilhões da Cour des Comptes, ao
mesmo tempo em que mantém a
promessa de proteger empregos
e estimular a debilitada competi-
tividade da indústria francesa. O
poderoso sindicato CGT da Fran-
ça já prometeu “g u e r r a” em se-

tembro, por causa do fechamen-
to de uma fábrica de Pe u g e o t em
Aulnay, perto de Paris.

O orçamento suplementar
emergencial do governo socia-
lista para 2012, elaborado com a
meta de reduzir o déficit para
4,5% do PIB neste ano, foi duro
nas medidas fiscais voltadas pa-
ra os ricos e as empresas.

Mas líderes empresariais vêm
alertando que o orçamento de
2013, que será delineado no quar-
to trimestre, precisará conter uma
séria reforma estrutural dos gastos
públicos franceses, removendo
muitos dos pesados custos sociais
que, segundo eles, tornam a indús-
tria do país pouco competitiva.

Em uma entrevista recente ao
“Financial Times”, Stéphane Ri-
chard, presidente-executivo da
France Télécom, afirmou que há
um entendimento sobre os mo-
tivos “políticos” dos ataques ini-
ciais às empresas.

Mas ele acrescentou: “Te n h o
muita expectativa em relação ao
orçamento de 2013, muito mais
do que o decidido no momento. E
vou aceitar mais facilmente essas
primeiras decisões... se as próxi-
mas forem boas para a economia,
para a competitividade e pa-
ra os custos trabalhistas”.

Noites de fúria na França
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Grupos de jovens promoveram duas
noites seguidas de tumulto na cidade
de Amiens, no norte da França, numa
repetição de distúrbios ocorridos no
país em 2005, 2007 e 2010. Os jovens
retiraram motoristas de seus veículos
antes de queimá-los (foto), além de
incendiar uma escola e um centro
juvenil. Houve tiroteios com a polícia e
ao menos 17 agentes e 3 motoristas se
feriram até ontem, quando a violência
foi contida. Não houve prisões.
Enquanto moradores se revoltavam
com os baixos de investimentos em
segurança, analistas incluíam a falta
de uma política habitacional e de
perspectivas para os jovens como
causas da rebelião. O ministro do
Interior Manuel Valls esteve na
cidade e foi hostilizado por centenas
de manifestantes. Ele prometeu
restabelecer a ordem, enquanto o
presidente François Hollande disse
que mobilizará todos os recursos para
combater a violência.

Franceses perdem a confiança em Hollande
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.
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