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Internacional

Sem crédito Reino Unido e França anunciam bancos públicos para financiar empresas

Com criação de mini-BNDES, países
da UE retomam política industrial
Assis Moreira
De Genebra

Reino Unido e França estão
criando bancos estatais de fomen-
to, espécie de mini-BNDES, para
ajudar suas empresas a se financiar
diante da forte retração do crédito
por parte de bancos comerciais.

A tendência de intervenção do
Estado cresce empurrada pela cri-
se e pela recessão que ameaçam
quebrar muitas companhias. E co-
loca bancos públicos no centro de
novas políticas industriais tam-
bém para enfrentar a concorrência
maior de economias emergentes.

“Existe uma falha do mercado
que justifica a intervenção do Esta-
do através de bancos públicos, e is-
so está no coração de novas políti-
cas industriais na Europa”, disse ao
Va l o r Christian de Boissieu, presi-
dente do Comitê de Analise Econô-
mica (CAE), que auxilia o premiê
francês, e professor na Sorbonne.

No Reino Unido, o governo con-
servador de David Cameron ulti-
ma os detalhes do banco público.

Ao contrário de 20 anos atrás, os
britânicos não tem mais dificulda-
des de falar de política industrial.
Um dos focos será em dar fôlego a
pequenas e médias empresas e a
projetos de economia verde. O cré-
dito virá também em parceria com
bancos privados menores.

O governo socialista na França
estima que o banco público, a ser
anunciado em breve, é uma urgên-
cia porque os bancos privados
“não têm interesse suficiente na
economia real, preferindo buscar
margem maior no exterior”, se-
gundo o ministro da Recuperação
Produtiva, Arnaud Montebourg.

O bancos francês vai coordenar
intervenções públicas de financia-
mento para pequenas e médias
empresas, infra-estrutura e para
municípios e regiões, e também
para companhias estratégicas, co-
mo de defesa nacional ou setor au-
tomotivo. O mini-BNDES francês
terá € 30 bilhoes de capital inicial,
o que não é muito se comparado
ao crédito bancário, mas serve pa-
ra alavancar bem mais socorro pa-

ra empresas em dificuldades.
A Grécia, à beira do abismo, fez

acordo de assistência técnica com
o banco estatal alemão KfW e o
Banco Europeu de Investimentos
para criar seu banco de investi-
mento produtivo de longo prazo.

Até os anos 1990, quase todos os
países da Europa tinham um ban-
co público para apoiar o investi-
mento produtivo. Seguiu-se uma
onda geral de privatizações, até
por causa do clientelismo político
que provocou recapitalizações
enormes nesses bancos. Em mea-
dos dos anos 2000, só restavam o
KfW. da Alemanha, que hoje tem
ativos de € 516 bilhões, o Cassa De-
positi e Prestiti da Itália (70% esta-
tal), e a Caisse de Dépots na França,
que financia moradia popular.

Agora, diz um alto funcionário
europeu, em Bruxelas, “estamos
passando de um paradigma de
banco público que não servia a na-
da a um paradigma de que eles são
extremamente úteis se os bancos
comerciais não fazem o seu traba-
l h o”. Para ele, “acabou a ingenui-

d a d e”, quando os governos consta-
tam que socorreram bancos priva-
dos com centenas de bilhões de
euros, sem necessariamente ter o
controle sobre eles e sem mudar
sua orientação de crédito.

Mas, na visão de Christian de
Boissieu, presidente do orgão que
auxilia o primeiro-ministro fran-
cês, a intervenção do Estado agora
não significa voltar aos anos 80.
Não há interesse em reestatização
ou no Estado produtor. O Estado
entra como indutor por meio de fi-
nanciamento, de política fiscal.

“Há um retorno da política in-
dustrial, devido à crise, aos incon-
venientes da desindustrialização e
ao avanço de grandes economias
emergentes”, diz. “Na França, Por-
tugal, Espanha, Grécia, o objetivo
é melhorar a competitividade, re-
duzir o deslocamento de empre-
sas, atrair investimento externo, e
não elevar protecionismo.”

Na avaliação do CAE, os bancos
privados vão continuar empres-
tando menos do que antes da crise,
por causa do Acordo de Basiléia III

de capital próprio. Vão se retrair
tambem porque a recessão em vá-
rios países da Europa aumenta o
risco de falência de empresas.

Há ainda o sentimento na Euro-
pa de que emergentes como China
e Índia estão reduzindo sua dife-
rença com os países ricos num rit-
mo mais rápido que o previsto.
“Não é certo que chineses e india-
nos nos alcançarão logo, mas a
concorrência será cada vez mais
acirrada e vai se jogar em tecnolo-
gia e educação”, diz Boissieu.

“Estamos impressionados pelo
ritmo dos asiáticos, e também
atentos ao Brasil, Indonésia e ou-
tros. Se a Europa quer continuar na
primeira divisão face aos EUA e os
grandes emergentes, precisa fazer
o que está começando agora, de o
Estado ajudar na competitividade,
inovação, pesquisa”, acrescenta.

Para ele, a criação de megaem-
presas setoriais não é mais tarefa
nacional, e sim de nível europeu.
Mas essas empresas precisam me-
nos da ajuda do Estado, pois têm
acesso aos mercados de crédito.

Cresce oposição
a medidas de
austeridade
Agências internacionais

A crescente oposição interna
aos cortes de gastos públicos im-
postos pelos credores está colo-
cando ainda mais pressão sobre os
governos de Portugal e Espanha.

No sábado, houve grandes ma-
nifestações, com centenas de mi-
lhares de pessoas, em Madri e em
Lisboa contra a política de austeri-
dade, imposta pela troica de cre-
dores (União Europeia, Banco Cen-
tral Europeu e FMI) para que esses
países reduzam o déficit público.

Em Portugal, o protesto foi pro-
vocado pela mais recente medida
introduzida pelo governo, que
anunciou um aumento de 7% na
contribuição previdenciária paga
pelos trabalhadores, a partir de
2013. O Partido Socialista, de opo-
sição, ameaçou votar contra o or-
çamento em outubro e propor
uma moção de desconfiança con-
tra o governo no Parlamento.

Na Espanha, o governo disse
que não vai adotar novas medidas
de corte de gastos, mas, segundo a
imprensa espanhola, teria infor-
mada os parceiros da UE que novas
medidas estão sendo preparadas.
A central sindical CGT convocou
uma greve geral para outubro.

México já se beneficia de
custo maior na China
David Luhnow e Bob Davis
The Wall Street Journal,
da Cidade do México e Pequim

O aumento dos salários e a desa-
celeração do crescimento na China
representam uma chance para o
México recuperar diversos negó-
cios que fugiram atrás da mão de
obra barata do outro lado do Pací-
fico na década passada, quando os
salários chineses eram, em média,
um quarto dos salários mexicanos.

O México já pode ser um lugar
mais barato para se fabricar uma
série de produtos para o mercado
americano, segundo o Boston
Consulting Group, que estima que
o salário industrial médio da Chi-
na superou o do México este ano,
considerando as diferenças de
produtividade. O trabalhador me-
xicano típico produz mais por ho-
ra do que o chinês, e a proximida-
de com os EUA significa que as em-
presas americanas podem enviar
as mercadorias aos seus clientes
americanos mais depressa, e com
frequência a um custo menor.

No ano passado a Viasystems
G r o u p, fabricante de armários in-
dustriais sediada em Saint Louis,
no Estado de Missouri, trouxe de
volta para o México parte da sua
produção na China. “Nossos clien-
tes levaram alguns anos para rea-
gir ao aumento dos custos na Chi-
na. Mas agora eles estão muito
mais interessados em fabricar
aqui”, disse Homero Galindo, che-
fe da Viasystems no México.

A China continua mantendo
enormes vantagens, inclusive um
bilhão de consumidores. Com o

aumento dos salários no país, os
chineses terão mais dinheiro para
gastar consumindo produtos, e
não simplesmente fabricando
produtos para o resto do mundo.

Poucos esperam um retorno em
massa da produção para o México.
A guerra contra as drogas afugenta
os novos negócios, e o país não
criou uma força de trabalho quali-
ficada, nem uma cadeia de forneci-
mento de peças que represente um
desafio sério ao predomínio chi-
nês na produção industrial.

Mas à medida que os salários
chineses continuam subindo, o
México parece o país em melhor
posição para se beneficiar. O Mé-
xico é o lugar mais barato fora
dos EUA para se fabricar para o
mercado americano, segundo
um levantamento de dezembro
de 2011 feito pela empresa de
consultoria Alix Partners.

As fábricas mexicanas ao longo
da fronteira com os EUA podem
abastecer o mercado americano
mais rápido que as asiáticas, em es-
pecial quando se trata de produtos
que dependem de projeto perso-
nalizado ou do capricho da moda.

O cliente que compra um com-
putador da Dell em uma grande
loja leva para casa um produto fa-
bricado pela Fo x c o n n na China.
Mas, se o cliente entrar no site da
empresa, ele pode personalizar
sua compra – digamos, acrescen-
tando mais memória ou uma capa
cor de rosa. Esses computadores
são montados e despachados em
uma vasta fábrica da Foxconn per-
to de Ciudad Juárez, que chega a
produzir 35 mil laptops e compu-

tadores de mesa diariamente.
"Podemos ter um caminhão

carregado no lado americano da
fronteira dentro de poucas ho-
ras", disse Francisco Uranga, che-
fe de desenvolvimento de negó-
cios para o México da Foxconn.

O México também é atraente
para produtos volumosos ou caros
de transportar. A produção mexi-
cana de automóveis atingiu nível
recorde e várias montadoras não
americanas, incluindo a Nissan e a
Vo l k s w a g e n , planejam abrir fábri-
cas multibilionárias no país.

Um retorno dos negócios para
o México também beneficiaria os
EUA. As empresas americanas
ganham 37 centavos em cada dó-
lar exportado pelo México, por-
que as empresas mexicanas de-
pendem muito de componentes
fabricados nos EUA. A proporção
é muito menor nas empresas chi-
nesas, que utilizam sobretudo in-
sumos produzidos localmente.
Além disso, a oferta de mais em-
pregos ao sul da fronteira reduz
o incentivo para a imigração ile-
gal de mexicanos para os EUA.

Na década passada, nenhum
país foi tão prejudicado pela as-
censão da China como o México. O
país foi o pioneiro dos mercados
emergentes desde a assinatura de
um acordo de livre comércio com
os EUA e o Canadá, que entrou em
vigor em 1994. De início, o México
recebeu um estímulo com o pacto.
Mas muitas empresas que se esta-
beleceram no país depois foram
para a China, onde os salários bai-
xíssimos mais que compensavam
as vantagens tarifárias do México.

.

Fontes: Inegi (IED México); Ministério do comércio (IED China); Relatório de Competitividade Global 2011-2012 do Fórum Econômico Mundial. The Wall Street Journal

Desafiando a China
México tenta recuperar negócios perdidos para a Ásia

Investimento direto na China e 
no México, em US$ bilhões

O Forum Econômico Mundial classifica 142 países de 
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A China hoje exporta cerca de
US$ 1,9 trilhão anual em mercado-
rias para o mundo todo, cerca de
cinco vezes mais que o México em
termos de dólares. Há dez anos, a
China exportava mais ou menos o
dobro do México. Desde então, o
salário médio em toda a China su-
biu de US$ 0,60 por hora, em 2000,
para US$ 2,50 por hora, incluindo
benefícios, segundo a Flextronics
International, fabricante de eletrô-
nicos sediada em Cingapura, que
tem 40 mil trabalhadores no Méxi-
co e 100 mil na China. O salário
médio no México, incluindo bene-
fícios, é de cerca de US$ 3,50 por
hora, disse a empresa. Nos próxi-
mos anos, segundo a Flextronics,
os salários chineses provavelmen-
te vão ultrapassar os mexicanos.

O objetivo das autoridades chi-
nesas é aumentar os salários, mes-
mo que isso signifique ceder para
outros países o papel de produtor
mais barato — juntamente com

seus empregos de menor remune-
ração. Para as empresas, o lado po-
sitivo do aumento dos salários na
China é que os consumidores chi-
neses estão mais ricos. “Pode ser
um pouco mais caro produzir na
China para exportação, mas tam-
bém significa contar com uma ba-
se de consumidores em ascensão”,
disse Mike McNamara, diretor-
presidente da Flextronics. “E n t ã o,
se você também vende para a Chi-
na, pode fazer sentido produzir
apenas lá, em vez de dividir as ope-
rações em locais diferentes.”

“Se você considerar a moeda, o
aumento dos salários e outros im-
postos na China — tudo isso gera
dificuldades relativamente for-
tes", disse Bill Muir, diretor-execu-
tivo de produção na Jabil Circuit,
fabricante de eletrônicos da Flóri-
da. Há alguns anos, fabricar má-
quinas de lavar no México só valia
a pena se o fabricante esperasse
que 30% a 40% das máquinas pre-

cisariam de entrega expressa. Mas
agora esse número pode ser de
até 10% para que seja vantajoso
escolher o México, disse Muir.

O principal fator que prejudica
o México, disse ele, é a violência. Es-
tima-se que 16 mil pessoas morre-
ram em homicídios relacionados
com drogas no ano passado, e
mais de 50 mil nos últimos cinco
anos. De acordo com um relatório
das Nações Unidas de 2011, a taxa
de homicídios do México foi de
18,1 pessoas por 100 mil habitan-
tes em 2010, em comparação com
cerca de 5 nos EUA e 1,1 na China.

“É uma ironia trágica, porque
o México melhorou sua competi-
tividade justamente nos últimos
cinco anos”, disse Muir. “E esse
também foi um período em que a
situação de segurança do México
realmente se deteriorou.”

Leia nas págs B10 a B12 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Protestos anti-Japão na China

A
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Agravou-se ontem a tensão entre
China e Japão por conta da disputa
pela soberania de algumas ilhas entre
os dois países. Houve protestos contra
o Japão em cidades na China e apelo
ao boicote de produtos japoneses. Em
Shenzen (foto), os manifestantes
enfrentaram a polícia. Lojas de
empresas japonesas e ao menos uma
fábrica da Panasonic foram alvo de
ataques. O governo do Japão disse
que pedirá que Pequim garanta a
segurança de cidadãos japoneses no
país. As ilhas em disputa vinham
sendo de provocações entre os dois
países até que, na semana passada, o
Japão anunciou que vai comprar as
ilhas de seus donos privados, o que
transfere a propriedade ao Estado
japonês. O secretário de Defesa dos
EUA, Leon Panetta, alertou ontem que
disputas territoriais ameaçam gerar
conflitos mais amplos na Ásia. “Um
erro de avaliação de um lado ou do
outro pode gerar violência, que pode
resultar num conflito”, afirmou.

Xi reaparece, mas segue
o mistério sobre sumiço
Agências internacionais

O vice-presidente chinês, Xi
Jinping, favorito a assumir a che-
fia do Partido Comunista chinês
em outubro e a se tornar o próxi-
mo presidente do país, reapare-
ceu no sábado, após duas sema-
nas sem ser visto em público.

Xi, de 59 anos, visitou a Uni-
versidade Agrícola de Pequim,
num evento amplamente cober-
to pela mídia chinesa.

Mas nem as autoridades nem a
mídia do país explicaram o motivo
do sumiço. Nesse período, Xi can-
celou encontros com várias autori-
dades estrangeiros, inclusive uma
reunião com a secretária de Estado
dos EUA, Hillary Clinton.

A reaparição de Xi não sustou a
onda de boatos em torno do pro-
vável futuro líder. Teme-se que o
afastamento possa ter impacto na
sucessão, que será decidida numa
reunião da cúpula do partido pre-
vista para outubro, mas cuja data
ainda não foi anunciada.

Um dos rumores, relatado por
um jornal de Hong Kong, dizia que
Xi teria tido um ataque cardíaco.

Caso um problema de saúde
afaste Xi da sucessão, não está
claro quem poderia vir a ser o no-
vo líder chinês.

Nos últimos meses, houve si-
nais de um acirramento da dis-
puta interna entre s duas facções
que formam o núcleo de poder
no Partido Comunista chinês.

Curtas

Produção americana cai
A produção industrial dos EUA

teve em agosto sua pior queda
desde março de 2009, reforçando
o temor de enfraquecimento da
economia americana. O recuo foi
de 1,2%, após alta de 0,5% em ju-
lho. Analistas previam um recuo
de até 0,3%. A utilização da capaci-
dade instalada caiu para 78,2%,
abaixo dos 79,2% de julho.

Protestos contra os EUA
A milícia xiita libanesa Hizbol-

lah pediu ontem novos protestos
no país contra os EUA, ainda em
reação a um obscuro filme ameri-
cano que ridiculariza o profeta
Maomé. Os protestos anti-EUA
continuaram no mundo muçul-
mano. No Paquistão, um manifes-
tante morreu em confronto com a
polícia. A rede terrorista Al-Qaeda
também pediu mais protestos.
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