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Internacional

Crise Inflação e desemprego altos na região influenciarão também a Ásia

Zona do euro continuará a
“sufocar ” consumo global
Assis Moreira
De Genebra

A zona do euro deverá conti-
nuar sufocando a demanda glo-
bal nos próximos meses, segun-
do projeções feitas por analistas.
A alta do desemprego em julho e
mais inflação em agosto pioram
as perspectivas de consumo na
região, com as famílias sendo le-
vadas a intensificar o corte de
despesas nos segundo semestre.

O sentimento dos consumido-
res na periferia da zona do euro
está somente um pouco acima
do seu nível recorde de baixa, e
nas economias centrais dimi-
nuiu bastante recentemente.

Um fator-chave nesse cenário
é a situação do mercado de traba-
lho. Em julho, o número de no-
vos desempregados foi de 88 mil
pessoas na zona do euro — me -
nos se comparado à média men-
sal de 174 mil no primeiro tri-
mestre do ano. Mas a taxa de de-
sempregados continua em
11,3%. A Alemanha registrou alta
do desemprego pelo quinto mês,
embora a taxa esteja bem abaixo
em relação com o resto da zona.

Pesquisas mostram que as
companhias europeias conti-
nuam hesitando em contratar
novos funcionários. A confiança
se deteriorou em todos os seto-
res. Na indústria, por exemplo, a
atividade continua a ser revisada

para baixo em resposta a menor
demanda. A crise da dívida ali-
menta um clima de incerteza
agora também na Alemanha,
com os executivos inquietos
quanto à evolução de suas expor-
tações e investimentos.

O declínio no sentimento do
consumidor europeu reflete em
parte, também, a subida da infla-
ção em agosto, que passou de
2,4% para 2,6%, na primeira alta
em um ano. A Espanha, que so-
freu forte queda de confiança
dos consumidores, teve também
maior alta de inflação, de 2,2%
para 2,7% em termos anuais.

As recentes subidas dos preços
do petróleo e das commodities
agrícolas sugerem que a baixa es-
perada da inflação será mais len-
ta do que as autoridades pre-
viam, o que não deixa de ser mais
uma má notícia para os consumi-
dores. Certos analistas na região,
inclusive, já elevaram as proje-
ções de inflação em meio ponto
percentual — para 2,5% e 1,2% em
2012 e 2013, respectivamente.

Para analistas do Société Géné-
rale, a taxa de inflação não deve
frear uma eventual decisão do
Banco Central Europeu (BCE) de
cortar a taxa básica de juro em 25
pontos base, para 0,5%, em sua
reunião nesta quinta-feira.

“Sem confiança, não há cresci-
m e n t o”, repetem os analistas do
BNP Paribas, em Paris, notando

que a baixa no indicador de sen-
timento econômico (ISEW) em
agosto sinaliza uma nova contra-
ção do PIB em setembro. No en-
tanto, a confiança pode se bene-
ficiar de “um choque positivo”
com as medidas prometidas para
frear a crise, por parte das autori-
dades monetárias e fiscais euro-
peias, acrescenta o Paribas.

Por sua vez, a economia dos Es-
tados Unidos pelo momento
apenas desacelera. Saiu de cresci-
mento de 3% no final de 2011 pa-
ra cerca de 1,5% em ritmo anual
no segundo trimestre de 2012. É
melhor do que a Europa, mas in-
suficiente para baixar o desem-
prego. São 13 milhões de ameri-
canos desempregados, ou 8,3%
da população ativa do país, no
mês de julho. Analistas notam

que a tendência econômica no
terceiro trimestre deste ano é de
atividade bastante lenta, como
nos meses precedentes.

Com a demanda global per-
manecendo fraca, o mercado do
trabalho e a confiança dos con-
sumidores são afetados também
nos países da Ásia, principal-
mente nas economias mais
orientadas para exportação.

Analistas continuam a ver ris-
cos para a expansão forte do PIB
da China este ano. Na Índia, a de-
manda doméstica desacelerou e
o mercado continua esperando
corte de 100 pontos base na taxa
de juros nos próximos meses. O
consumo no Japão também di-
minuiu e analistas veem agora
um cenário que exige novo plano
de estímulo do governo japonês.

Fontes: IFO, Eurostat, Comissão Europeia
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Aquisições de títulos pelo BCE poderão ser limitadas
De Genebra

O Banco Central Europeu
(BCE) poderá decepcionar nesta
quinta-feira quem espera por um
grande plano de compra maciça
e imediata de títulos soberanos,
para fazer baixar os custos de fi-
nanciamento de países europeus
em crise como Espanha e Itália.

As expectativas são grandes
sobre uma nova orientação da
gestão da crise europeia. Primei-
ro, em razão do projeto de união
bancária lançado em fins de ju-
nho pelos líderes europeus. E se-
gundo, pelas declarações do
presidente do Banco Central Eu-
ropeu, Mário Draghi, de que a
instituição fará “tudo que é ne-
c e s s á r i o” para preservar o euro,
o que foi imediatamente inter-
pretado como sinal de compra
de dívida de títulos da dívida
dos países em dificuldade.

Mas especialistas mostram-se
prudentes sobre o que esperam
dos detalhes que Draghi poderá
fornecer do novo programa de
compra de ativos, após a reunião
da diretoria do banco esta sema-
na, que abrirá na prática o movi-
mento esperado de bancos cen-

trais no segundo semestre.
Só que os parâmetros para a

intervenção do BCE causam for-
tes controvérsias, em particular
diante da oposição do Bundes-
bank, o banco central alemão.

O mais provável é que Mário
Draghi insista para que as com-
pras de papéis soberanos sejam
limitadas e que não comecem
antes que o fundo de resgate an-
ti-crise europeu tenha também
já comprado títulos soberanos. E
poderá ignorar demandas para
o BCE fixar um objetivo formal
sobre spreads dos títulos sobera-
nos da periferia europeia.

Assim, a proposta do BCE po-
derá ser considerada insuficiente
pelo mercado, especialmente
considerando que a Espanha po-
de não estar preparada para pe-
dir assistência financeira da
União Europeia nos próximos
dias, observa Phillipe de Gudin,
do banco Barclays.

Mas com os países centrais da
região — encabeçados pela Ale-
manha e França — sendo empur-
rados neste momento para a re-
cessão, o BCE deverá compensar,
adotando mais medidas para
apoiar a economia.

Uma possibilidade é de novo
corte da taxa de juro para 0,5%,
embora os analistas estejam divi-
didos sobre essa baixa na reu-
nião de quinta-feira. Alguns eco-
nomistas notam que, em todo ca-
so, o movimento faria pouco pa-
ra melhorar as perspectivas eco-
nômicas, pois a taxa efetiva no
mercado já é virtualmente zero.

Outra alternativa para o BCE é
encorajar os bancos comerciais
a também emprestar para a eco-
nomia real. Acredita que há
muita liquidez no mercado, des-
de suas operações de emprésti-
mo de mais de 1 trilhão para os
bancos. Assim, para que o di-
nheiro chegue às companhias e
famílias, o BCE poderia seguir o
exemplo do Banco da Inglaterra.

A autoridade monetária britâ-
nica adotou um novo “Fu n d i n g
for Lending Scheme”, esquema
pelo qual os bancos comerciais
têm acesso a dinheiro barato do
banco central sob a condição de
não reduzir seus empréstimos.

Uma terceira possibilidade se-
ria o Banco Central Europeu
comprar títulos das companhias
diretamente. Benoit Couré, um
dos membros da diretoria do

BCE, insistiu que todo mecanis-
mo para facilite o acesso de cré-
dito para as companhias e famí-
lias está sendo considerado.

Mas o foco será mesmo nos pa-
râmetros da compra de títulos
anunciada em agosto por
Draghi. Em todo caso, essas com-
pras terão caráter condicional,
para Jean-Luc Proutat, do BNP Pa-
ribas. O banco vai intervir por de-
manda dos países e depois que
estes tenham assinado um acor-
do se engajando a respeitar obje-
tivos de redução de seus desequi-
líbrios macroeconômicos.

Para permanecer no âmbito de
seu mando, o BCE só vai intervir
com compras de títulos de curto
prazo, limitados a três anos, que
é a duração máxima dos emprés-
timos que concedeu até agora.

Outra questão é sobre quanto
o Banco Central Europeu poderia
comprar. A analista Jennifer
McKeown, sediada em Londres,
nota que o banco comprou cerca
de € 50 bilhões de títulos da Gré-
cia desde maio de 2010, ou 15%
do total da divida naquele mo-
mento. Levando em conta essa
base, no caso da Espanha o mon-
tante seria de € 110 bilhoes.

África do Sul revoga
decisão polêmica de
processar mineradores
Devon Maylie
The Wall Street Journal, de
J o a n e s b u rg o

A promotoria nacional da Áfri-
ca do Sul voltou atrás na sua polê-
mica decisão de processar 270
mineiros pela morte de 34 cole-
gas manifestantes baleados pela
polícia em agosto. O anúncio
ocorreu em face da indignação
que esquentou a política do país.

Num reconhecimento da crise
que se abateu sobre o governo do
presidente Jacob Zuma após os
confrontos na mina da Lonmin
PLC, a diretora interina da Autori-
dade de Promotoria Nacional,
Nomgcobo Jiba, disse que retira-
ria provisoriamente as acusações
de homicídio, mesmo que elas
houvessem tido mérito legal. Jiba
disse que novas acusações seriam
apresentadas só depois que a in-
vestigação da comissão judicial
terminar. Ela disse ainda que os
presos que têm um endereço co-
nhecido serão agora libertados.

“A Autoridade de Promotoria
Nacional vê com muita seriedade
a violência pública que causou fe-
rimentos e a morte de tantas pes-
soas”, disse ela ontem. Jiba disse
que a decisão de retirar no mo-
mento as acusações foi tomada
depois de deliberações “intensas”
com os promotores e a polícia.

Zuma disse no fim de semana
que não poderia interferir na de-
cisão da promotoria. Em vez dis-
so, o presidente afirmou que esta-
va aguardando uma recomenda-
ção proveniente da investigação
da comissão judicial que ele for-
mou depois de a polícia ter atira-
do nos manifestantes. Os resulta-
dos dessa investigação devem ser
conhecidos em quatro meses.

Os protestos na terceira maior
produtora de platina da África
do Sul, e o tiroteio subsequente,
geraram críticas severas ao go-
verno Zuma. Os críticos dizem
que o presidente demorou para
responder e não puniu os aliados
políticos que não souberam lidar
com os protestos e a ação da polí-
cia. Ao mesmo tempo, Zuma pa-
rece disposto a garantir que a cri-
se não prejudique sua candida-
tura a um segundo mandato co-
mo presidente da África do Sul.

As conclusões da investigação
só serão reveladas depois de uma
conferência decisiva do ANC, co-
mo é conhecido o partido gover-
nista Congresso Nacional Africa-
no, ainda este ano. Se Zuma for
endossado na conferência como
líder do partido, ele praticamente
garantirá o segundo mandato co-
mo presidente, já que o ANC con-
trola o parlamento sul-africano.

A controvérsia jurídica que se
seguiu ao tiroteio na mina foi de-
flagrada quando os promotores
procuraram manter presos 270
manifestantes baseando-se na
chamada doutrina do propósito
comum. Essa lei havia sido usada
para reprimir a dissidência du-
rante o apartheid porque permi-
tia aos promotores acusar de um
mesmo crime vários membros de
um grupo grande. No caso atual,
a promotoria apresentou acusa-
ções de homicídio e tentativa de
homicídio contra aqueles que ha-
viam sido presos durante os con-
frontos com a polícia em 16 de
agosto, na mina de platina Mari-
kana, da Lonmin.

Membros do ANC exigiram ex-
plicação para o fato de mineiros
estarem sendo acusados pela
morte de colegas manifestantes.

A maior federação de sindicatos
do país, a Cosatu, aliada do ANC,
disse que era ultrajante acusar os
manifestantes de homicídio e co-
locar em risco o inquérito organi-
zado pelo presidente. Na sexta, o
ministro da Justiça da África do
Sul, Jeff Radebe, exigiu explicação
do promotor estadual, dizendo
que elas haviam causado “cho -
que, pânico e confusão”.

Outros altos líderes do ANC
também entraram na briga.

Mathews Phosa, o tesoureiro
geral do partido, disse que “acu -
sar os participantes diante de
uma Comissão de Inquérito é [...]
irresponsável, inconcebível e
quase absurdo — as consequên-
cias [...] horríveis demais para
imaginar ”. O líder da bancada do
ANC no parlamento, Mathole
Motshekga, disse ontem que esta-
va satisfeito com a decisão, ainda
que apoiasse a independência
das equipes de promotores.

Embora Jiba tenha defendido
ontem as acusações como legal-
mente justificáveis, ela colocou a
culpa da decisão no chefe da pro-
motoria da região Nordeste,
Johan Smit, onde fica a mina Ma-
rikana. Smit continuava defen-
dendo sua posição, dizendo tam-
bém que havia mérito legal.

A greve na Lonmin começou
em 10 de agosto, quando três mil
perfuradores de rocha recusa-
ram-se a descer aos subterrâneos
da mina sem um aumento de sa-
lário. Conflitos entre os trabalha-
dores deixaram dez mortos, in-
clusive dois policiais dias depois.

Em 16 de agosto, a polícia diz
ter dado o último de vários avisos
antes de fechar o local dos protes-
tos com arame farpado. A polícia
diz que um grupo de manifestan-
tes avançou para cima dos poli-
ciais e que estes responderam
com balas de borracha e jatos
d’água, mas não conseguiram re-
peli-los. Os guardas então recor-
reram às balas reais, diz a polícia.

Desde então, a agitação no setor
de mineração se espalhou. A se-
gunda maior produtora de ouro
da África do Sul, a Gold Fields, in-
formou na sexta-feira que estava
enfrentando uma greve de 12 mil
empregados que na quarta-feira
haviam fechado parte da sua mina
KDC. A Gold Fields afirmou que os
grevistas não fizeram exigência
oficial. Mas, baseada nas suas co-
municações com alguns funcioná-
rios, afirmou a empresa, ela acredi-
ta que os empregados podem estar
procurando uma nova liderança
sindical, semelhante ao que acon-
teceu em Marikana entre sindica-
tos estabelecidos e emergentes.

Nas últimas duas semanas, gre-
ves ilegais também eclodiram na
mina Thembelani, da Anglo
American Platinum, onde cente-
nas de empregados se recusaram
a descer aos subterrâneos, e uma
na mina pertencente à Royal Ba-
fokeng Platinum, que suspendeu
brevemente as operações.

No centro dos protestos está a
insatisfação com salários e o ritmo
lento das mudanças nas condições
de trabalho desde o fim do apar-
theid. O novo sindicato Associação
dos Mineiros e Sindicato da Cons-
trução aproveitou as reclamações
para roubar membros do maior
sindicato de mineiros do país, o
Sindicato Nacional dos Mineiros.
Isso provocou violentos confron-
tos como o da Lonmin.

Leia nas págs B14 e B15 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Todos os olhos para o presidente

A
P

Enquanto todos os olhos voltam-se
para Barack Obama na convenção do
Partido Democrata nesta semana, a
indústria de petróleo eleva a pressão
para que o presidente dos EUA desista
de novas regulamentações previstas
para a produção de óleo e gás no país.
O American Petroleum Institute
(API), poderoso grupo lobista do
setor, iniciou a divulgação do “Vot e
pela Energia”, campanha que exorta
os eleitores a apoiarem a sua agenda.
Exibidos na Flórida, Ohio, Virgínia,
Carolina do Norte e no Colorado — os
“swing states”, que podem decidir a
eleição presidencial de novembro —
os comerciais alertam: “A indústria de
óleo e gás pode ser um motor para a
geração de empregos. Não deixe que
Washington use a burocracia para
impedir isso”. Segundo o “Financial
Ti m e s ”, o Partido Republicano
recebeu 87% dos US$ 8,74 milhões
em contribuição eleitoral do setor
este ano, sendo só 13% destinados
aos Democratas. Ao contrário de
Obama, o rival Mitt Romney prometeu
criar áreas para prospecção na costa
atlântica dos EUA. “I n fe l i z m e n te ,
Obama foca em energia solar e
eólica”, disse Jack Gerard, da API.
Alheio à provocação, Obama quebrou
o protocolo e entrou num restaurante
em Boulder (Colorado) para tirar
fotos com potenciais eleitores.

Curtas

Eleições em Angola
O MPLA, partido angolano do

presidente José Eduardo dos San-
tos, há 33 anos no poder, liderava
ontem com 73% a contagem de vo-
tos das eleições do país. O opositor
Unita mantinha-se com 18%. Esta
é a segunda eleição para presiden-
te desde a independência de An-
gola de Portugal, em 1975. De ori-
gem marxista, Santos prometeu
manter a estabilidade do crédito
como motor da expansão da eco-
nomia, que deve crescer 6,8%, pre-
vê o FMI. Cerca de 53% dos 9,8 mi-
lhões de eleitores foram às urnas.

Morre reverendo Moon
Morreu ontem aos 92 anos em

Seul o líder religioso Sun Myung
Moon, o reverendo Moon. Nascido
na Coreia do Norte, ele era funda-
dor da Igreja da Unificação. Co-
nhecido pelas celebrações de casa-
mentos em massa, Moon se tor-
nou famoso nos anos 60 e 70 por
acusações de lavagem cerebral e
por lucrar demais com o bolso de
seus fiéis. Anti-comunista, Moon
era proprietário de grandes pro-
priedades nos EUA, fundou o jor-
nal Washington Times e abriu fá-
bricas de armas na Coreia do Sul.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




