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DA REDAÇÃO

A chanceler da Alema-
nha, Angela Merkel,
afirmou que os políti-
cos não têm que deci-

dir quanta dívida o Banco Cen-
tral Europeu (BCE) deve com-
prar no mercado secundário
como parte de seu plano para
combater a crise da dívida da
zona do euro. “Não é da nossa
alçada (os políticos) estabele-
cer os limites (das interven-
ções do BCE). Isso é do domí-
nio do BCE”, afirmou Merkel
onten em entrevista. 

Ela disse que a contribuição
da Alemanha ao novo fundo
de resgate permanente da zo-
na do euro, o Mecanismo Eu-
ropeu de Estabilização Finan-
ceira (ESM, na sigla em inglês),
totalizando 190 bilhões de eu-
ros, não está ligada ao progra-
ma de compra de títulos, con-
tradizendo comentários feitos
por um parlamentar sênior de
sua coalizão de centro-direita
sugerindo que a dívida com-

prada pelo BCE faria parte des-
se total.

Merkel disse ainda que é im-
provável que um novo e plane-
jado órgão de supervisão ban-
cária europeu pudesse ser cria-
do até 1o de janeiro de 2013,
acrescentando que ajuda dire-
ta do ESM a bancos só poderá
acontecer depois que essa en-
tidade estiver em operação.

Ontem, o ministro de Fi-
nanças da França, Pierre Mos-
covici, afirmou que a zona do
euro está mais próxima de uma
posição na qual poderá se re-
cuperar e atingir um cresci-
mento estável. Segundo ele, a
situação é melhor agora do
que seis meses atrás, graças a
ações adotadas pelos gover-
nos e pelo BCE.

“A situação está melhoran-
do. Há uma luz no fim do tú-
nel”, comentou Moscovici.
Mesmo assim, segundo o mi-
nistro francês, para a zona do
euro voltar a crescer de manei-
ra sustentável serão necessá-
rias profundas mudanças es-

truturais.  Ele também disse
que a zona do euro não pode
perder tempo na implementa-
ção das decisões já tomadas.
Segundo o ministro, é neces-
sário que a União Europeia
chegue a um acordo para uma
união bancária no bloco até o
fim deste ano.

Superávit 

O superávit comercial da
zona do euro aumentou para
15,6 bilhões de euros (US$ 20,5
bilhões) em julho, de 13,6 bi-
lhões de euros em junho, que
havia sido inicialmente calcu-
lado em 14,9 bilhões de euros,
informou a Eurostat. A agên-
cia de estatísticas também di-
vulgou que os salários subi-
ram 1,6% no segundo trimes-
tre, sobre o igual período do
ano passado, mais do que a al-
ta de 1,5% registrada no pri-
meiro trimestre.

Mas ainda há sinais de fra-
queza no bloco. O crescimen-
to do superávit comercial em

julho foi em boa parte devido
à queda nas importações para
146,6 bilhões de euros, de
148,1 bilhões de euros em ju-
nho, o que sugere que uma fra-
ca demanda interna provocou
o resultado, e não uma forte a
demanda externa. Em termos
ajustados, o superávit comer-
cial caiu para 7,9 bilhões de
euros, de 9,3 bilhões de euros,
enquanto as exportações di-
minuíram 2,0%.

Além disso, o aumento dos
salários ocorreu sobre bases
muito baixas e ainda ficou me-
nor do que a inflação, o que
significa que a renda real con-
tinuou caindo. Na Alemanha
houve alta de 3% nos custos da
mão de obra no segundo tri-
mestre, após o aumento de
2,1% no primeiro trimestre, já
na Irlanda o crescimento dos
salários perdeu força para
0,4%, de 1%. Na Espanha os
salários cresceram 0,5% no se-
gundo trimestre, menos do
que 1,7% no primeiro trimes-
tre.  (Com agências)

Merkel: político não deve
interferir em ação do BCE
Chanceler afirma que a contribuição da Alemanha ao novo fundo de resgate 
permanente, totalizando 190 bilhões de euros, não está ligada à aquisição de títulos
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O plano de compra de tí-
tulos do Banco Central Euro-
peu (BCE) melhorou as pers-
pectivas para a zona do euro,
mas o crescimento da segun-
da maior economia do bloco,
a França, continuará fraco
em 2013 e bem abaixo de 1%,
afirmou o presidente do ban-
co central francês, Christian
Noyer, em entrevista ao Les
Echos publicada na edição
de ontem.

Noyer, que também é
membro da diretoria do BCE,
afirmou que o banco central
do bloco tranquilizou os
mercados com seu anúncio
na semana passada de que
irá comprar quantias ilimita-
das de títulos emitidos por
países da zona do euro.

A decisão da principal
corte da Alemanha de dar
sinal verde para o Mecanis-
mo Europeu de Estabiliza-
ção Financeira (ESM, na si-
gla em inglês) também deu
uma indicação clara de coe-
são no bloco monetário, e
ajudará economias em difi-
culdade a impulsionar a
competitividade e o cresci-
mento, disse ele.

Apesar da melhora, a eco-
nomia de 2 trilhões de euros
da França vai ter dificuldade
para ganhar força em 2013.
“Nós podemos razoavelmen-
te esperar uma reviravolta
gradual no crescimento em
2013, com uma média que
deve continuar considera-
velmente abaixo de 1%, devi-
do à falta de crescimento es-
perado para o fim de 2012”,
disse Noyer.

O governo do presidente
francês François Hollande
recentemente cortou sua
projeção de crescimento em
2013 de 1,2% para 0,8%, di-
zendo que esta era uma ex-
pectativa mais realista. Po-
rém, muitos economistas
ainda pensam que o número
revisado é muito otimista.

Para este ano, o governo
francês espera expansão de
0,3%, enquanto economistas
consultados pela Reuters
acreditam em um número
próximo de 0,1%. A econo-
mia da França está paralisa-
da desde o fim do ano passa-
do, mostrando crescimento
zero nos primeiros trimes-
tres de 2012, com a crise da
zona do euro pesando sobre
a demanda.

BC espera
PIB abaixo de
1% em 2013

COMÉRCIO
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O governo dos Estados Uni-
dos registrou ontem uma re-
clamação contra a China na
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), criticando os
subsídios que o país oferece
para a fabricação de automó-
veis e autopeças, que soma-
riam mais de US$ 1 bilhão. "O
programa da China parece for-
necer subsídios para exporta-
ção que são proibidos pelas
regras do OMC, porque eles
distorcem severamente o co-
mércio", disse em comunica-
do o Representante de Comér-
cio dos EUA, Ron Kirk.

“Os subsídios fornecem
uma vantagem injusta para
fabricantes de automóveis e
autopeças localizados na Chi-
na, que competem com pro-
dutores dos EUA e de outros

países. Com base em docu-
mentos públicos, as chama-
das ‘bases de exportações’
ofereceram pelo menos US$ 1
bilhão em subsídios para fa-
bricantes chineses de 2009 a
2011”,diz o comunicado do
governo norte-americano. “A
administração Barack Obama
está comprometida em prote-
ger os direitos de quase 800
mil trabalhadores norte-ame-
ricanos do setor de automó-
veis e autopeças, que soma
US$ 350 bilhões.”

Aida ontem, mais cedo, a
China tinha informado que
apresentou uma queixa na
OMC contra tarifas impostas
pelos EUA a uma série de pro-
dutos chineses. Washington
alega que as tarifas foram ado-
tadas para defender os produ-
tores norte-americanos do que
o governo dos EUA considera

ser práticas injustas de comér-
cio da China. As tarifas envol-
vem produtos como aço,
pneus, torres para turbinas eó-
licas, ímãs, eletrodomésticos e
pisos de madeira, entre outros.

A questão tarifária se tor-
nou um crescente foco de ten-
são entre os dois países, ain-
da mas nesse período de elei-
ção nos EUA. Ontem, pouco
após a notícia da ação dos
norte-americanos na OMC, o
candidato republicano na
disputa pela Casa Branca,
Mitt Romney, disse que a me-
dida adotada pela adminis-
tração Obama “é muito pou-
co e veio muito tarde”. “Eu
não vou esperar até os últi-
mos meses do meu mandato
para enfrentar a China, ou fa-
zê-lo somente quando se tem
votos em jogo", comentou
Romney em comunicado.

China e EUA abrem disputa 
na OMC por causa de subsídios
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As siderúrgicas chinesas
aumentaram a produção diá-
ria de aço em 1,2% nos pri-
meiros dez dias de setembro,
contra o período anterior de
11 dias, mostraram dados do
setor divulgados ontem. Uma
acentuada queda nos preços
de aço até agora não conse-
guiu pressionar as siderúrgi-
cas chinesas a cortar produ-
ção. O país é responsável por
quase 45% da produção mun-
dial de aço.

A produção diária entre 1º
e 10 de setembro correspon-
deu a 1,895 milhão de tonela-
das, ante 1,872 milhão de to-
neladas entre 21 e 31 de agos-
to, segundo dados da Asso-
ciação de Ferro e Aço da Chi-
na (Cisa). A média de produ-
ção diária em agosto foi de
1,894 milhão de toneladas,
segundo informações do De-
partamento Nacional de Es-
tatísticas do país.

Algumas usinas aproveita-
ram o preço em queda do mi-
nério de ferro para manter
altos níveis de produção, ape-
sar do excesso de capacidade
produtiva do mercado side-
rúrgico chinês, afirmaram
analistas. “Com os preços de
minério de ferro nesse nível,
uma vez que você reduz esto-
que, você ainda pode fazer
dinheiro muito rapidamen-

te”, disse Henry Liu, diretor
da área de commodities da
Mirae Asset Securities, em
Hong Kong.

As siderúrgicas também
têm enfrentado dificuldades
para manter linhas de crédi-
to com bancos,  bem como
mão de obra qualificada, o
que tem incentivado as em-
presas a adotar uma postura
de relutância em fechar ins-
talações, acrescentou Liu.

Preços

Os preços de aço da China
atingiram o menor nível em
três anos no início de setem-
bro, mas se recuperaram des-
de que o Federal  Reser ve
(Fed, o banco central norte-
americano) anunciou um
programa de estímulo para a
economia dos Estados Uni-
dos, o que levou os preços do
minério de ferro de volta pa-
ra o patamar acima dos US$
100 a tonelada.

Apesar dos planos da Chi-
na de investir mais de US$
150 bilhões em novos proje-
tos de infraestrutura, como
parte de seus esforços para
incentivar a economia, po-
derem impactar a demanda
por aço nos próximos meses,
poucos no mercado esperam
que esse impacto seja signi-
ficativo nos preços domésti-
cos do aço.

A China irá cada vez mais
conduzir sua política mone-
tária usando ferramentas ba-
seadas em preços como taxas
de juros e de câmbio em vez
de mecanismos quantitati-
vos, de acordo com um plano
de reformas financeiras es-
perado entre 2011 até 2015
publicado ontem.

O plano de 47 páginas, re-
centemente aprovado pelo
Gabinete e publicado no site
do banco central, afirma que a
China deve melhorar suas
operações no mercado aberto
para que possa guiar as taxas
do mercado financeiro. O pla-
no confirma a suspeita de
muitos analistas de que Pe-
quim silenciosamente mudou
o foco da política monetária
para operações no mercado e
se afastou de usar a taxa de
compulsório dos bancos para
controlar o fluxo de liquidez
no sistema financeiro.

O banco central da China
tem aumentado o uso de ope-
rações compromissadas e
outras ferramentas do mer-
cado financeiro de curto pra-
zo para manter a liquidez nos
mercados, ao passo que se
opõe a ajustar a quantidade
de dinheiro que os bancos
devem guardar como reser-
vas,  com Pequim temendo
que a liberação de muito ca-
pital posssa voltar a alimen-
tar a inflação.

Siderúrgicas elevam produção

Nos tempos do telefone "orelhão", que funcionava à base
de ficha, criou-se a expressão "caiu a ficha", usada quando al-
guém de se dava conta da importância ou da gravidade de de-
terminado fato. É mais ou menos isso que aconteceu ontem
no comando petista e entre os réus do mensalão. A leitura de
parte do voto do relator Joaquim Barbosa no capítulo que tra-
ta da compra de apoio no Congresso já foi suficiente para tirar
quaisquer esperanças de absolvição na Ação Penal 470. E olha
que Barbosa apenas começou a tratar do núcleo político.
Mencionou justamente o caso do PP, um partido que, na épo-
ca, nem da base aliada era, mas, mesmo assim, recebeu recur-
sos. Logo, estaria aí, na visão do relator, caracterizada a com-
pra de votos. Para alguns petistas, a senha está dada: se Barbo-
sa diz que houve votos comprados, dirá que houve compra-
dores, ou seja, o antigo núcleo petista está com os dias conta-
dos e, justamente nessa reta final da temporada eleitoral.

Barbosa ainda lia seu voto ontem, quando o PT fez circular
uma nota chamando seus militantes às ruas para defender o
partido, o legado do governo Lula e tentar tirar a estrela da
sombra dos malfeitos, alguns já julgados - como o caso do
fundo Visanet, em que o STF considerou que houve desvio de
dinheiro público. Por isso, logo na primeira linha, a comissão
executiva nacional apoia as medidas econômicas da presi-
dente Dilma Rousseff, citando as mais populares - redução
dos juros e das tarifas de energia elétrica. Tenta, assim, vincu-
lar o partido justamente àquelas medidas que tiveram apoio

unânime. Afinal,
quem não gosta de
juros baixos e conta
de luz mais barata?

Em seguida, a
Executiva Nacional
petista entrou no
que interessa no
momento à legen-
da: levar seus mili-
tantes a defender
seus candidatos
nessas eleições. A
forma como o PT
convoca seus filia-
dos à campanha
lembrou os tempos
antigos, quando o
partido não tinha
tanto dinheiro, nem
poder. Era uma
época em que mui-
tos corriam à loja de
tecidos mais próxi-
ma em busca de um
pano vermelho pa-
ra costurar em casa
a sua bandeira do
PT. O partido não ti-
nha militantes pa-
gos, nem recursos
para isso. Muitos
morriam de inveja
de ver os petistas or-
gulhosos, sem pre-
cisar de ninguém
para ficar "vigian-
do" se os cabos elei-
torais estavam mes-
mo "trabalhando".

Eram voluntários lutando por uma causa. Agora são nova-
mente convocados para afastar esse clima de condenação e
lembrar ao eleitor as coisas boas do governo Lula. Resta sabe
se atenderão ao chamado.

Por falar em clima…

Dentro do PT, há quem diga que essa defesa deveria ter si-
do feita há alguns anos - e pelo próprio Lula. Durante todo o
período que esteve no governo, o ex-presidente não enfrentou
o debate do mensalão. Em 2011, quando recém havia deixado
a Presidência da República, Lula mencionou no aniversário
do partido que era chegada a hora de discutir esse assunto de
forma clara dentro da legenda. Mas o tempo passou, o ex-pre-
sidente foi cuidar de outros temas e, depois, veio o câncer que
tirou Lula de cena. Agora, curado, ele volta em pleno julga-
mento embolado com a eleição municipal. Mas não se pode
colocar a culpa em Lula. O PT, ao longo de sete anos, simples-
mente não encontrou um tempo para fazer esse debate e
construir a sua defesa política antes do julgamento. Foi em-
purrando com a barriga. Primeiro, foi a reeleição de Lula, de-
pois a construção da candidatura de Dilma. O resultado é que
agora terá que improvisar, a três semanas das eleições. 

Paralelamente, há outro problema nesse improviso: parte
daqueles que costuravam suas próprias bandeiras saíram pa-
ra fundar o PSol ou seguiram outros rumos, justamente por
discordar não só da proposta de reforma da Previdência, mas
também da aliança com partidos que classificavam de "direi-
ta", como o PP, o PTB e o antigo PL - coincidentemente os
mesmos que têm seus comandantes em 2004 como réus na
Ação Penal 470. 

Por essas e outras é que, da mesma forma que os petistas
vislumbram a condenação de seus antigos comandantes,
muitos no partido não têm dúvidas de que enfrentarão nas
próximas três semanas talvez a eleição mais difícil de toda a
sua história. E, diante de decisões do STF, soa falso dizer que
tudo não passou de armação política. Esse discurso, o PT ain-
da não encontrou. Diz apenas que os réus têm CPF e não CN-
PJ. Ou seja, o partido não fez até agora - e, pelo visto, não fará
- o debate do mensalão. (E olha que até aqui não citamos se-
quer as supostas declarações de Marcos Valério e a tentativa
de envolver Lula no enredo. E é de se estranhar o silêncio do
PT a respeito dessas supostas declarações. A nota do partido,
convocando os militantes, fala em eleição, na defesa de Lula,
mas não explica os motivos pelos quais Lula, o mais popular
do partido, precisaria de defesa. Diante dessa constatação, é
possível afirmar que o PT continua firme na decisão de afas-
tar a eleição do mensalão. Se vai dar certo, outubro dirá.)

PT parte para 
o improviso

Como o partido
não discutiu o
tema e nem se
preparou
politicamente
para enfrentar o
julgamento do
mensalão em
plena eleição
municipal, resta
agora apelar aos
militantes que,
nos tempos
antigos, quando o
partido não tinha
dinheiro, nem
poder, costuravam
suas próprias
bandeiras

Nas
entrelinhas
por Denise Rothenburg
deniserothenburg.df@diariosassociados.com.br
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