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Fonte: Markit, Serviço Estatístico Nacional da Grécia. *
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Crise na Europa Incerteza sobre situação do país deve manter volatilidade nos mercados

Economia piora e Grécia deve pedir
revisão de metas do pacote de ajuda
Assis Moreira
De Genebra

A economia da Grécia piorou e
parece ser só questão de tempo
até o país mergulhar mais na cri-
se e causar novas turbulências
nos mercados, acreditam analis-
tas. O governo grego quer obter
prazo adicional para fazer o ajus-
te fiscal acertado, mas o foco po-
de terminar na necessidade de
nova reestruturação da dívida —
dentro ou fora da zona do euro.

O risco de calote diminuiu pelo
momento. O governo vendeu € 4,1
bilhões de títulos da divida na se-
mana passada, obtendo dinheiro
para pagar os bônus de € 3,1 bi-
lhões em mãos do Banco Central
Europeu (BCE) que vencem hoje.

Mas a depressão grega parece

não ter fim. O PIB no segundo
trimestre caiu 6,2%, em base
anual, no pior desempenho em
nove anos. A economia grega
encolheu 18% desde 2007.

Além disso, a projeção embu-
tida no segundo programa de
socorro financeiro para Atenas,
de contração econômica de 4,8%
este ano, é considerada otimista
demais. A estimativa do merca-
do é de queda de 6,5% na ativi-
dade econômica, pela combina-
ção de austeridade e deteriora-
ção econômica internacional.

Ao mesmo tempo, a troika de
credores – FMI, Comissão Euro-
peia e Banco Central Europeu –
pretende exigir corte de € 14 bi-
lhões em despesas nos próximos
dois anos, € 2,5 bilhões a mais
do que originalmente previsto,

segundo a revista alemã “Der
Spiegel”. Só assim Atenas pode-
ria receber a próxima parcela de
€ 31,5 bilhões do segundo paco-
te de socorro e evitar calote de-
pois de outubro.

Até agora, o governo grego
concordou em enxugar mais o
setor público, com corte adicio-
nal de 40 mil cargos, somando
150 mil, ou 20% do setor. Mas sa-
be que a medida de austeridade
adicional importante é uma
bomba politica, que amplifica o
ressentimento popular, ainda
mais quando a taxa de desem-
pregados é de 23,1% e pode subir
para 29% até o fim do ano, contra
11,2% na média na zona do euro.

Nesse cenário, o primeiro-mi-
nistro, Antonis Samaras, terá es-
ta semana encontros bilaterais

“cruciais” com a premiê alemã,
Angela Merkel, e com o presi-
dente francês, François Hollan-
de, para discutir sua demanda
de extensão do plano de ajuste
fiscal de dois para quatro anos.
Mais tempo significa também a
necessidade de mais dinheiro.

A Alemanha e alguns governos
insistem que não haverá mais
fundos se Atenas não respeitar os
termos do pacote de socorro. Ou-
tros, como a França, parecem
mais abertos à ideia de desacele-
rar o ritmo de redução do déficit.
Para Gavan Nolan, da consultoria
Markit, nos dois casos a incerteza
deverá causar volatilidade nos
mercados nas próximas semanas.

Para o analista Ben May, é possí-
vel que as autoridades da zona do
euro concordem com algumas das

mudanças propostas pela Grécia,
mas que isso apenas ganhará um
pouco de tempo na crise atual.

Cresce o consenso de que, com
deterioração econômica maior
que a prevista, as contas públicas
na Grécia não retornarão tão ce-
do a níveis sustentáveis. No mer-
cado financeiro, circula a versão
de que o FMI estaria agora que-
rendo um pacote de socorro que
assegure a Atenas uma dívida
abaixo de 100% do PIB até 2020,
ao invés do objetivo de 120% fixa-
do há um ano.

Para certos analistas, dar flexi-
bilidade no plano de ajuste gre-
go, sem novos recursos, pode
implicar nova reestruturação da
dívida, que incluiria quase certa-
mente o setor oficial.

Assim, a maior parte de fun-

ding necessário para a Grécia
poderia vir do refinanciamento
da divida de € 60 bilhões que
vencerá nos próximos trimestres
e é detida pelo Banco Central
Europeu (€ 38 bilhões), FMI (€ 9
bilhões) e por bancos gregos.

“Não está claro se isso é aceitá-
vel para o FMI ou assessores euro-
peus, mas é o que oferece a flexi-
bilidade maior sem prejudicar as
perspectivas de crescimento no
médio prazo’ ’, afirma Huw Wor-
thington, do banco Barclays. Mais
pessimista, Ben May aposta no co-
lapso do programa de socorro e
acha que a saída grega da zona do
euro é questão de alguns meses.

Fonte: Conference Board, Bloomberg Businessweek

Em busca de competitividade
Países atingidos pela crise da dívida reagem
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Países em crise na UE estão ficando mais competitivos
Peter Coy
Bloomberg Businessweek

Durante a Olimpíada, a peça
publicitária era transmitida
constantemente: um Cadillac
ATS vermelho percorre em alta
velocidade as curvas fechadas da
cordilheira de Atlas, no Marro-
cos, enquanto um surpreso copi-
loto grita “Estamos indo o mais
rápido possível sem ir parar no
fundo do penhasco!”

Os freios a disco que tornam
possível essa façanha são da
B r e m b o, uma empresa da região
da Lombardia, no norte da Itália.
A Brembo não é o que se imagina
quando se ouve pessoas soltando
expressões sobre a Itália como
“p e r d u l á r i a” e “caso perdido”. É
uma potência de elite em expor-
tações. Computou uma receita
de € 703 milhões (US$ 871 mi-
lhões) nos seis primeiros meses
de 2012, 11% maior que a do
mesmo período do ano passado.
Na Alemanha, seu maior merca-
do, a Daimler concedeu à empre-
sa o prêmio de fornecedor do
ano em 2011. “O desempenho da
nossa carteira de encomendas
por atender nos permite encarar
os próximos meses com confian-
ç a”, disse o presidente do conse-
lho de administração, Alberto
Bombassei, em 31 de julho, ao
anunciar a expansão da receita e
dos lucros do primeiro semestre.

O que não está sendo levado em
conta na crise financeira europeia
é que alguns dos países assolados
pelos maiores problemas melho-
raram, sem alarde, sua competiti-
vidade no mercado internacional
desde o início da crise, em 2008.

Eles reduziram as importações e
aumentaram as exportações. O

atual déficit da balança comercial
da Espanha equivale a 25% do que
era antes da crise. A Itália teve um
superávit comercial de € 1 bilhão
em maio, o mês mais recente para
o qual se dispõe de dados. A Irlan-
da reduziu drasticamente seus
custos com mão de obra. Até mes-
mo Portugal se tornou menos de-
pendente do capital externo, ob-
servou no mês passado o Fundo
Monetário Internacional (FMI).

Segundo dado divulgado na
sexta-feira, a zona do euro teve su-
perávit comercial de € 14,9 bi-
lhões em junho, o maior desde
que essa estatística comum come-
çou a ser computada, em 1999.
No mesmo mês do ano passado, o
saldo positivo havia sido de ape-
nas € 200 milhões. A Alemanha
respondeu pela maior parte do
aumento do superávit comercial,
mas a melhora foi generalizada.

A grande tragédia da União Eu-
ropeia (UE) é que ela sempre está
muito próxima de se pôr em or-
dem — mas talvez não próxima o
suficiente. Os bancos internacio-
nais estão perdendo confiança na
capacidade de os países devedo-
res conseguirem, com o próprio
esforço, sair do endividamento.
Eles estão exigindo rendimentos
mais altos para neutralizar os efei-
tos da percepção de risco mais
elevada. Se puxarem ainda mais
para cima o custo de concessão de
empréstimos, países que pode-
riam conseguir recuperar sua boa
reputação perante a comunidade
internacional serão empurrados
para um ciclo caótico de inadim-
plência e desvalorização.

Para que países como Espanha
e Itália conquistem a simpatia de
investidores, eles têm de mostrar,
de forma plausível, que consegui-

rão no longo prazo ganhar o sufi-
ciente com as exportações para
custear todos os produtos que
importam, deixando um saldo
suficiente para cobrir os juros so-
bre os empréstimos pendentes. É
básico assim. Portanto, ao final,
não serão os diplomatas e ban-
queiros que decidirão o destino
do euro e da União Europeia — se -
rão empresas como a Brembo.

O entusiasmo que cercou a UE
durante a primeira década deste
milênio se baseou em alguns
pontos fortes reais. Mesmo ago-
ra, com a alta do custo da tomada
de empréstimos e com o encolhi-
mento dos mercados internos,
muitos dos principais países ex-
portadores da UE exibem um de-
sempenho admirável. Um con-
sórcio espanhol conquistou re-
centemente um contrato para
construir uma linha de trem de
alta velocidade na Arábia Saudi-
ta, entre Medina e Meca.

O sucesso internacional do im-
pério espanhol das confecções
Zara é tanto que Amancio Orte-
ga, fundador de sua mantenedo-
ra, a Inditex, simplesmente des-
bancou Warren Buffett para o
quarto lugar no Índice Bloom-
berg dos Bilionários. O estaleiro
Fincantieri venceu uma concor-
rência para construir dois navios
de cruzeiro superluxo para a Vi-
king Ocean Cruises. A Agus -
t a We s t l a n d , outra empresa ita-
liana, vende helicópteros para a
Argélia. A lista é grande.

Essa não é, obviamente, toda a
história da região. O sul da UE
padece com indústrias menos
eficientes e um setor de serviços
esclerosado, cujos altos custos
comprometem os exportadores.
Os funcionários de empresas ex-

portadoras precisam ganhar al-
tos salários porque têm de pagar
muito caro por leite, esteticistas
e advogados.

A união monetária foi instau-
rada para puxar toda a UE para
um maior grau de eficiência, e
com isso ter ter salões de beleza
mais baratos, mas ela encerrava
os germes de sua própria destrui-
ção. Os preços começaram a su-
bir para níveis pouco competiti-
vos nos países periféricos, como
Grécia, Portugal e Espanha.

Desprovidos de seus próprios
BCs, que poderiam elevar as taxas
de juros para conter a inflação, es-
ses países ficaram impotentes pa-
ra enfrentá-la, diz Muir Macpher-
son, economista da Bloomberg
Governement. Os países de alto
custo perderam a competitivida-
de e começaram a registrar défi-
cits comerciais. Países superavitá-
rios, como Alemanha, Holanda e
Finlândia, estavam dispostos a
cobrir esses déficits, até o mo-
mento em que, de repente, deixa-
ram de estar, desencadeando o
início da crise do continente.

Sair da zona do euro é uma so-
lução rápida e poderá, em última
instância, ser a melhor para a Gré-
cia, que tem problemas ainda
mais profundos do que salários
congelados. A desvalorização é
uma terapia de choque que zera o
déficit comercial ao submeter os
produtos do país a drástica redu-
ção de preço e ao tornar os produ-
tos importados inalcançavelmen-
te caros. Mas ela causa miséria
imediata, ao inviabilizar o atendi-
mento até das necessidades bási-
cas, ao desencadear episódios de
inadimplência tanto do governo
quanto das empresas privadas, e
ao aniquilar o sistema bancário.

É por isso que, para a maioria
das economias maiores e mais
saudáveis da UE, a solução prefe-
rível é continuar na zona do eu-
ro e, ao mesmo tempo, diminuir
o enorme fosso de competitivi-
dade que causou seus proble-
mas. Isso exige “desvalorização
i n t e r n a”, um processo opressivo
que envolve reduzir os salários
dos trabalhadores, tentando, ao
mesmo tempo, aumentar a sua
produtividade.

A desvalorização interna está
começando a corrigir os dese-
quilíbrios da UE, embora gra-
dualmente, segundo relatório
mensal do Banco Central Euro-
peu (BCE). A Alemanha é a cam-
peã de competitividade de lon-
go prazo, tendo reduzido seus
custos em 14% desde 1999, se-
gundo o “indicador harmoniza-
do de competitividade” do ban-
co. Mas, nos últimos 12 meses, a
maior melhora, de 7%, foi obtida
pela Irlanda.

As organizações privadas
também detectaram aumentos
de competitividade na periferia
da UE. Um estudo de 27 de julho
da organização mundial de pes-
quisa com filiados corporativos
Conference Board atribuiu à Ir-
landa algumas das maiores no-
tas por reduzir seus custos uni-
tários de mão de obra em mais
de 6% do início de 2008 até o fim
de 2011. A Hungria superou to-
dos os países estudados, com
uma queda do custo unitário da
mão de obra de quase 12%, devi-
do, em grande medida, a uma
forte desvalorização de sua moe-
da. Outros países da zona do eu-
ro que ultrapassaram a Alema-
nha na redução desses custos
desde 2008 foram Espanha, Por-
tugal, Grécia e Itália.

A Alemanha, que reduziu im-
piedosamente os custos na pri-
meira década do euro, fez um fa-
vor aos demais países da UE ao
permitir que seus custos unitá-
rios de mão de obra aumentas-
sem quase 9% desde o início de
2008, segundo análise dos eco-
nomistas Bart van Ark e Bert Coli-
jn, do Conference Board. Com o
desemprego na Alemanha no ní-
vel recorde de baixa de duas dé-
cadas, os sindicatos pressiona-
ram por aumentos salariais bem
superiores à inflação.

Infelizmente para a coesão da
UE, ambas as faces dessa solução

— desvalorização no sul e valori-
zação no norte — têm suas limi-
tações. Nos países de menor
competitividade, os custos estão
caindo apenas porque os altos
níveis de desemprego arrasaram
o poder de barganha dos traba-
lhadores. Essa não é uma solução
saudável. Além disso, se as em-
presas reduzirem demais os salá-
rios, os funcionários não conse-
guirão quitar seus contratos de
financiamento imobiliário, em-
préstimos para compra de carros
e outras dívidas. O “Wall Street
Journal” publicou recentemente
um artigo sobre o dilema do pro-
prietário de uma fábrica de rou-
pas íntimas da Grécia, que disse:
“Se eu cortar o salário deles, eles
não vão conseguir sobreviver”.

E, enquanto a Grécia não po-
de deprimir muito mais os seus
salários, a Alemanha resiste em
deixar seu custo com mão de
obra alçar voos mais altos por
medo de perder terreno em fa-
vor de concorrentes ferozes de
fora da zona do euro. Macpher-
son argumenta que, para a Ale-
manha, permitir que a inflação
suba nos principais países da zo-
na do euro para corrigir o dese-
quilíbrio de competitividade é
“a alternativa menos ruim”. A
premiê Angela Merkel e o presi-
dente do Bundesbank, o BC ale-
mão, Jens Weidmann, não pare-
cem concordar com ele.

A lógica nos reconduz à Brem-
bo e à sua estirpe de fortes com-
panhias líderes — empresas que
usaram a inovação e a disciplina
para conquistar seu lugar no
mundo sem subsídios ou prote-
ção diplomática. A Brembo foi
fundada como uma pequena ofi-
cina de usinagem em 1961. Co-
meçou a fazer freios a disco para
automóveis para a Alfa Romeo e
posteriormente se expandiu para
a área de motos e carros de corri-
da da Fórmula 1. Agora ela opera
em âmbito internacional a partir
de uma sede vermelho-vivo no
parque de ciência e tecnologia Ki-
lometro Rosso, em Stezzano.

Para que a UE sobreviva, países
inteiros têm de ficar mais rápi-
dos, mais fortes e mais baratos —
como a Brembo e a Zara. Eles es-
tão começando. A questão é se is-
so poderá acontecer suficiente-
mente rápido para impedir que a
coisa, como disse o assombrado
copiloto, role do penhasco.

Espanha pede ação “contundente” do BCE
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O ministro da Economia da Espanha,
Luis de Guindos, defendeu ontem que
o Banco Central Europeu possa
comprar sem limites títulos da
dívida dos países da zona do euro,
como forma de reduzir os custos de

rolagem da dívida dos países da
região. “Não deve haver, de antemão,
limites fixados nem de quantia nem
de duração”, afirmou o ministro em
entrevista à agência de notícias
espanhola Efe. Os termos da

autorização para que o BCE
intervenha em socorro dos países
com crise da dívida serão discutidos
em setembro. Mas vários países
europeus rejeitam a intervenção
“c o n t u n d e n te ” pedida por De

Guindos. O governo espanhol está
avaliando pedir mais ajuda da União
Europeia, dois meses após a
aprovação de uma linha de crédito
de € 100 bilhões para capitalizar os
bancos em dificuldade no país.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




