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Efeitos da crise

M ultinacionais já
se prepararam
para enfrentar a
redução de salá-

rios dos trabalhadores euro-
peus causada pela crise das
dívidas dos países do bloco e
se adaptam à nova realidade.
Ontem, a gigante Unilever re-
velou que está buscando mo-
dificar seus produtos para
que cheguem ao mercado em
embalagens menores, adapta-
das à renda mais baixa do con-
sumidor de certos países eu-
ropeus. A multinacional op-
tou por reconhecer na práti-
ca o que políticos rejeitam
em declarar publicamente: a
pobreza está voltando no con-
tinente europeu.

Desde 2009, trabalhadores
gregos, espanhóis, portugue-

ses e italianos viram seus salá-
rios cortados, com a redução de
benefíciose o aumento de impos-
tos. Isso sem contar com a explo-
são do desemprego que está em
um nível recorde no continente
europeu.

A projeção é de que, mesmo
que a economia europeia volte a
seestabilizar, países comoaEspa-
nha levarão pelo menos mais cin-
co anos para voltar a ter o mesmo
nível de emprego que registra-
vam em 2007. Ontem, números
oficiais mostraram que, em 2011,
a economia espanhola cresceu
apenas 0,4%,e não 0,7% como ha-
via sido originalmente calculado.

Diante dessa nova realidade,
as empresas têm tomado dois ca-
minhos. O primeiro é o de reo-
rientação da produção para a ex-
portação, especialmente para

mercados emergentes, onde
existe uma perspectiva de
que milhões de pessoas saiam
da pobreza nos próximos
anos e se transformem em
consumidores.

Ontem, a Unilever deu cla-
ros sinais de que essa não é a
única estratégia e que vê a cri-
se como algo de médio prazo.
Jan Zijderveld, diretor euro-
peu do grupo, revelou que co-
meçou a implementar na zo-
na do euro uma estratégia pa-
recida ao das vendas que reali-
za em mercados emergentes,
principalmente na Ásia. Ou se-
ja, reduzir o tamanho das em-
balagens e porções, venden-
do os mesmos produtos por
valores mais baixos, na busca
de manter seus clientes.

“A pobreza está voltando
para a Europa”, disse Zijder-
veld, em entrevista publicada
na versão alemã do Financial
Times. “Se um consumidor
espanhol gasta agora em mé-
dia apenas € 17 em compras,
não podemos vender sabão
em pó que custa metade de
seu orçamento”, disse. / J.C.
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A economia da Alemanha prova-
velmente terá um crescimento
mais fraco no terceiro trimestre,
mas não há sinais de recessão à
vista, afirmou ontem Klaus Woh-
lrabe, economista do influente
Instituto IFO, em entrevista à

Dow Jones Newswires.
O comentário foi feito depois

de o instituto, com sede em Mu-
nique, divulgar que a confiança
das empresas alemãs diminuiu
pelo quarto mês consecutivo em
agosto, com o índice de senti-
mento do setor corporativo da
Alemanha atingindo 102,3, o ní-

vel mais baixo em dois anos e
meio.

Os números sugerem fraque-
za na economia da Alemanha,
que tem se destacado como uma
das mais fortes da zona do euro,
graças a sua capacidade de expor-
tar produtos de alta qualidade,
ajudando a reduzir os efeitos da

austeridade que prejudica a pers-
pectiva econômica das nações vi-
zinhas.

Por outro lado, os dados não
sugerem que a economia alemã
sofrerá uma retração, mas ape-
nas que seu ritmo de expansão
diminuirá, segundo Wohlrabe.
“No momento, não esperamos

nenhuma recessão, apenas um
terceiro trimestre mais fraco”,
disse.

Wohlrabe prevê que o Produ-
to Interno Bruto (PIB) da Alema-
nha apresentará alta de 0,1% no
trimestre atual ante os três me-
ses anteriores, indicando uma
desaceleração em relação ao ga-
nho de 0,3% registrado no segun-
do trimestre. “Vemos um au-
mento nas incertezas em compa-
ração ao mês passado, mas não

uma recessão”, reforçou o econo-
mista.

De modo geral, recessão é defi-
nida como dois trimestres segui-
dos de contração econômica. En-
quanto algumas das economias
mais fracas da periferia geográfi-
ca da zona do euro, como Espa-
nha, Itália e Grécia, passam por
uma grave recessão, a da Alema-
nha tem conseguido se manter
em território positivo. / DOW
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Especialista descarta recessão na Alemanha

Emergentes não escapam de estagnação
Relatório de escritório em cujos dados o Banco Mundial se baseia mostra queda global na produção industrial no segundo trimestre

MARK/EFE

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A produção industrial mun-
dial vive uma nova estagnação
e nem mesmo os países emer-
gentes agora são poupados.
Dados do Escritório de Análi-
se Econômica da Holanda – en-
tidade que serve de base para
os cálculos do Banco Mundial
– apontam que a produção vol-
tou a sofrer no segundo trimes-
tre do ano. A América Latina
foi a região que apresentou o
pior resultado entre os emer-
gentes, com uma contração da
produção de 0,5%.

Esta é a primeira vez que a pro-
dução industrial no mundo dei-
xa de crescer desde que a crise
voltou a atingir as economias.
Em 2009, a produção despencou
6,6%. Mas registrou recupera-
ção de 10% em 2010 e de 5,4% em
2011. Já num sinal de desacelera-
ção. Em 2012, o cenário mudou
radicalmente. No primeiro tri-
mestre, a alta foi só de 1,8% e, no
segundo, o crescimento foi nulo.

Mais uma vez, a queda ocorre
por conta dos países ricos. No
segundo trimestre, a produção
encolheu 0,3%. O Japão foi
quem mais sofreu, com queda de
2,1%. Na Europa, a contração foi
de 0,5%. Apenas a economia ame-
ricana mostrou sinais de resis-
tência, com crescimento de

0,6%. Mas bem abaixo dos 1,4%
do primeiro trimestre.

O fenômeno não poupou os
emergentes. Depois de a produ-
ção se expandir quase 3% entre
janeiro e março, os novos dados
mostram um crescimento de
apenas 0,2% entre abril e junho.
A Ásia conseguiu manter expan-
são de 0,3%. Mas não passou
nem perto do crescimento de 4%
dos primeiros três meses do ano.

A América Latina foi a única
região que teve queda na produ-
ção industrial no período, de
0,5%, mantendo situação que já
vem se transformando em uma
das marcas do continente. No
quarto trimestre de 2011, a pro-
dução caiu 0,6%. No período se-
guinte, nova contração, de 0,1%.

Importação. Parte da explica-
ção é a queda na demanda entre
os maiores consumidores do
mundo, o que vem levando a
uma desaceleração nas exporta-
ções. No segundo trimestre, as
importações foram 0,6% inferio-
res ao primeiro trimestre. Só em
junho, a queda foi de 1,8%.

A queda no consumo acabou
afetando as exportações nesse
período, com retração mundial
de 1% em junho e de 3% para os
emergentes, que têm justamen-
te nas economias ricas seu princi-
pal mercado. Os países desenvol-
vidos mantiveram expansão de

0,9% no mês e no trimestre. Mas
a Ásia teve perdas de 3,7% e as
economias latino-americanas,
de 0,3%.

Ao contrário de períodos ante-
riores, porém, a contração nas
importações não veio apenas de
países ricos. Na zona do euro,

em crise, a retração na entrada
de bens importados caiu 1,7% no
trimestre. No Leste Europeu, a
queda foi de 3,2%.

No geral, os emergentes com-
praram 0,6% menos que no pri-
meiro trimestre, com queda de
0,8% na Ásia. Em junho, a retra-

ção no continente foi de 5,4%, ce-
nário bem diferente da expansão
de 20% em 2010.

Na América Latina, a queda
em junho foi de 0,7%. Mas o tri-
mestre ainda acabou com saldo
positivo. Isso não tem impedido
a explosão de medidas protecio-

nistas no continente, com relató-
rios da Organização Mundial do
Comércio apontando para a pro-
liferação de barreiras em países
como Brasil e Argentina. Nos úl-
timos dias, quatro países já entra-
ram com disputas contra a políti-
ca comercial de Buenos Aires.

EUROPEU ESTÁ MAIS
POBRE, DIZ MÚLTI
Empresa muda embalagens para reduzir preços

Comparação. Os países asiáticos conseguiram manter a expansão, mas não passou nem perto do crescimento do 1º trimestre

AFiabci/Brasil e o Grupo
No vos Empreendedores,

do Secovi-SP, promoveram, no
último mês de julho, missão
empresarial aos Estados Unidos
(EUA) nas cidades de Chicago
e Nova York. Na ocasião, um
grupo de vinte e um empresá-
rios e associados das entidades
visitaram empresas e empreen-
dimentos das duas me trópoles
norte-americanas − mundial-
mente reconhecidas pela quali-
dade de suas arquiteturas e
pelos projetos de urbanismo.

Pioneira na construção de
arranha-céus no início de 1900,
Chicago tem se destacado, nos
dias de hoje, por sua multiplici-
dade arquitetônica. O traçado
urbano bem organizado da cida-
de permite que diversos tipos de
construção convivam, de ma -
neira harmônica, no mesmo
espaço. Esse é o caso dos arre-
dores do Mil lennium Park, no
centro de Chicago. No local,
podem ser vistas desde casas
modernas e atemporais do reno-
mado ar qui teto Frank Lloyd
Wright a edifícios contemporâ-
neos de volumetria construtiva
intrigante, como o Aqua Tower
– empreendimento do ta do de
sacadas em formato de ondas e
que foi, inclusive, o vencedor da
categoria Resi dencial (High
Rise) no Prix d'Excellence
Awards 2011 − e o Jay Pritzker
Pavilion − um pavilhão para
concertos e outros eventos
musicais que pode acomodar
até 11 mil pessoas.

Outro ponto que chama
atenção é a verticalização dos
edifícios, processo que tem sido
fortemente adotado para a cons-
trução de um mercado sustentá-
vel em Chicago, já que inibe o
espraiamento geográfico da
cidade e diminui a necessidade
de locomoção da população.

Um exemplo desse esforço é a
Roosevelt Uni versity, um pro-
jeto da empresa americana Voa
Associates Incorporated. A uni-
versidade, que é totalmente ver-
ticalizada, combina mais de um
tipo de uso em sua estrutura, ou
seja, além de ser utilizada para
as atividades acadêmicas, ela
também serve para moradia e
lazer de seus estudantes.

Por sua preocupação com
o meio ambiente, o empreen-
dimento concorre ao selo
LEED Silver – certificação
desenvolvida pelo USGBC
(Green Buil ding Council dos

EUA) para medir o desem-
penho ambiental de design,
cons  trução e manutenção de
edifícios. Vale destacar que,
em Chicago, os projetos que
recebem o selo de sustenta-
bilidade (LEED ou seme-
lhante) tem prioridade na sua

aprovação. A prática, que
ain da não foi adotada no
Bra sil, po deria contribuir
sig nificativamente para a
popularização dos projetos
sustentáveis em nosso País.

Em Nova York, o grupo
realizou uma das visitas mais
esperadas da missão: a obra
da Freedom Tower (One
World Trade Center). A torre
de 104 andares será a 3ª maior
do mundo e está localizada no
sul da ilha de Manhattan. O

empreendimento integrará o
complexo de novas edifica-
ções − conectadas ao trans-
porte público da cidade − que
prometem revitalizar a região
do Ground Zero, local onde
existiam as Torres Gêmeas.

Outro eixo de revitalização
da cidade de Nova York ocor-
re no bairro de Meatpacking.
Entre as iniciativas, vale des-
tacar o High Line Park, um
parque linear suspenso cons-
truído a partir de uma linha
férrea desativada. Com essa
ocu pação, o local passou a
contar com novas lojas e servi-
ços comerciais e atraiu investi-
mentos públicos e privados
para uma região que estava,
até então, degradada. Um dos
exemplos dessa prosperidade
é o Manhattan West − projeto
da incorporadora Brookfield.
Instalado sobre uma linha fér-
rea ativa com vista para o rio
Hudson, o empreendimento
conta com quatro torres corpo-
rativas e foi certificado com o
selo LEED GOLD.  A inova-
ção tecnológica aplicada no
projeto mostrou, inclusive,
que é possível a construção de
edifícios sem que a passagem
de trens seja interrompida.

Com empreendimentos
ver des e técnicas de constru-
ção de última geração, os
mer cados de Chicago e Nova
York trouxeram grandes
opor   tunidades de aprendiza-

do e networking aos nossos
profissionais.  Estamos certos
de que essa valiosa experiên-
cia estimulará, ainda mais, o
investimento em projetos de
arquitetura e urbanismo,
colaborando para a constru-
ção de um setor brasileiro
sustentável.

*Helena Camargo é asso-
ciada da Fiabci/Brasil e sócia
da H2C – Helena Camargo
Arqui tetura
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




