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Internacional

Tensão ameaça afetar comércio entre China e Japão
Agências internacionais

Os protestos contra o Japão
prosseguiram ontem na China e,
pelo segundo dia, várias empresas
japonesas ficaram fechadas para
evitar depredações. Os atritos já
despertam o temor de consequên-
cias de longo prazo nas relações
comerciais entre os dois países,
que mantêm um intercâmbio em
torno de US$ 345 bilhões por ano.

Milhares de chineses protesta-
ram diante da Embaixada do Ja-
pão em Pequim ontem, pedindo o
boicote de produtos japoneses e
exigindo o controle das ilhas cuja
soberania é disputada (leia texto

ao lado). “Acabem com todos os
cães japoneses”, dizia uma das fai-
xas exibidas. Houve ainda mani-
festações em dezenas de cidades.

A guarda costeira do Japão disse
que três embarcações de patrulha
chinesas, além de outras sete, en-
traram brevemente em águas ter-
ritoriais reivindicadas por Tóquio.
Segundo relatos da mídia dos dois
países, uma flotilha de aproxima-
damente mil barcos pesqueiros es-
tá se dirigindo para a região.

“Se as coisas continuarem a se
deteriorar, o que é uma possibi-
lidade, os danos poderão se tor-
nar sérios, a recuperação poderá
levar um ano ou mais, e o co-

mércio poderá se retrair”, disse
Edwin Merner, presidente da
Atlantis Investment Research,
em Tóquio, que administra cerca
de US$ 300 milhões em ativos.

Em 2011, a China foi o maior
mercado para as exportações japo-
nesas, enquanto o Japão foi o quar-
to maior comprador de produtos
chineses. As vendas chinesas so-
maram US$ 148,3 bilhões (alta de
10% em relação a 2010) e as japo-
nesas, US$ 194,6 bilhões, alta de
22%), segundo dados da China.

O investimento direto de em-
presas japonesas na China teve
uma alta de 19,1%, para US$ 4,73
bilhões, nos primeiros sete meses

deste ano, de acordo com o Minis-
tério do Comércio chinês. Já o in-
vestimento direto chinês no Japão
quadruplicou em 2010 — o último
ano em que há dados disponíveis
—, atingindo US$ 338 milhões.

“As relações sino-japonesas são
frequentemente descritas como
quentes no comércio e frias na po-
lítica, mas agora até mesmo o co-
mércio está esfriando”, afirmou
Zhang Jifeng, pesquisador do Ins-
tituto de Estudos Japoneses da
Academia Chinesa de Ciências So-
ciais. “É difícil dizer qual lado so-
frerá mais com a retração do co-
mércio, mas certamente o impacto
será profundo para ambos.”

C o n t exto

A disputa de Japão e China pelas
ilhas Diaoyu (para os chineses) ou
Senkaku (para os japoneses) tem, por
trás do potencial de exploração de
reservas de petróleo e gás, um passado
de belicosidade, em que as relações só
foram normalizadas em 1972.

Ontem foi o 81o aniversário de um
incidente que serviu de pretexto para
uma invasão japonesa na Manchúria.
Em 1937, os episódios isolados de
agressões se transformaram em uma
guerra aberta, que só terminou em
1945, com a capitulação do Japão.

O atual confronto teve início em abril,

quando o governador de Tóquio,
Shintaro Ishihara, anunciou que poderia
usar fundos públicos para comprar as
desabitadas ilhas de um proprietário
privado japonês. Apesar de não ter a
propriedade, a China reivindica a
soberania, o que lhe daria os direitos de
explorar a pesca e extrair petróleo e gás
das reservas submersas localizadas nas
proximidades. No dia 11, a tensão subiu
quando o governo japonês aprovou a
compra, por US$ 26 milhões.

Além de China e Japão, também
Taiwan tem reivindicações sobre as
ilhas, as quais chama de Tiaoyutai.

Eleição nos EUA Republicano criticou 47% dos eleitores que votam em Obama

Vídeo provoca crise na
campanha de Romney
Alex Ribeiro
De Washington

A campanha do republicano
Mitt Romney à presidência dos
EUA se afundou ainda mais numa
crise ontem com o vazamento de
novos trechos de um vídeo grava-
do num evento de arrecadação de
campanha, agora contendo decla-
rações embaraçosas sobre o confli-
to entre israelenses e palestinos.

Romney diz que a disputa per-
manecerá “um problema a resol-
ver ” pois os palestinos não têm
“nenhum interesse” em chegar a
um acordo com Israel, segundo
gravação divulgada pela “Mother
Jones”, uma revista de esquerda. O
comentário sugere falta de habili-
dade de Romney para tratar dos
grandes temas internacionais.

Ele já estava sob fogo cerrado
por causa de um outro trecho da
gravação, vazado anteontem, em
que havia dito não se preocupar
em ganhar os votos dos 47% dos
americanos, que, segundo ele,
apoiam o presidente Barack Oba-

ma porque não pagam imposto de
renda, “são dependentes do gover-
n o” e “se acham vítimas”.

A declaração se encaixa como
uma luva na narrativa difundida
pela campanha de Obama, de que
Romney é um ex-executivo finan-
ceiro, milionário, que não se im-
porta com os problemas enfrenta-
dos pela classe média americana.

O efeito do vídeo sobre as elei-
ções ainda é bastante incerto. Al-
guns analistas políticos afirmam
que ele representa uma pá de cal
nas chances de Romney derrotar o
presidente Obama, que disputa a
reeleição fragilizado por baixos ín-
dices de popularidade. Outros, po-
rém, afirmam que deslizes verbais
desse tipo tendem a ser esquecidos
rapidamente sem causar danos
permanentes à candidatura.

O novo golpe ocorre num mo-
mento já difícil para Romney, que
acabara de reorientar sua campa-
nha, focando em propostas mais
concretas para resolver a crise eco-
nômica. Obama mantém-se como
favorito, desafiando a tese de que

presidentes não se reelegem quan-
do a taxa de desemprego é muito
alta. Ele ganhou um novo impulso
nas intenções de voto com a con-
venção de seu Partido Democrata,
ocorrida há duas semanas.

Romney teve outro revés na se-
mana passada, quando foi acusa-
do de oportunista por criticar a po-
lítica de Obama no Oriente Médio
horas depois de o embaixador
americano na Líbia ter sido morto.

Pesquisas diárias ainda não
mostravam ontem uma queda na
intenção de voto em Romney por
conta do vídeo, gravado num
evento com doadores ricos.

Ontem, Romney recebeu apoio
de conservadores de seu partido,
mas foi abandonado por modera-
dos que disputam eleições em Es-
tados com base eleitoral majorita-
riamente de centro-esquerda. É o
caso do senador Scott Brown, que
tenta a reeleição em Massachu-
setts, e de Linda McMahon, que
concorre a uma cadeira no Senado
em Connecticut. Ambos afirma-
ram discordar da tese dos 47%.

Em entrevistas, Romney buscou
consertar o estrago. Disse que a de-
claração “não foi elegante”, mas re-
flete um princípio fundamental de
sua campanha: criar empregos e
extinguir o Estado de bem-estar
social no estilo europeu alimenta-
do, segundo ele, por Obama.

“Acho que as pessoas gostariam
de estar pagando impostos”, disse
Romney. “A direção certa não é
apenas ter o governo dando coisas,
mas, em vez disso ajudar, as pes-
soas a ter bons empregos de volta.”

Romney já vinha usando essa es-
tratégia de atacar os crescentes be-
nefícios sociais concedidos nos
EUA, mensagem que tem ampla
aceitação entre eleitores brancos
de classe média baixa, um dos gru-
pos que podem decidir as eleições.

Já a campanha de Obama ten-
tou pintar Romney como incapaz
de governar para todos os ameri-
canos, ao rejeitar 47% da popula-
ção. “Quando você é o presidente
dos EUA, é o presidente de todos,
não só dos que votaram em você”,
disse o porta-voz da Casa Branca.

Debate fiscal é complexo e não ajuda republicano
James Politi
Financial Times

A queixa de Mitt Romney, de
que quase 50% dos americanos são
excessivamente dependentes do
governo federal — manifestada em
reunião privada de arrecadação de
recursos, em maio, e divulgada es-
ta semana — está ligada a uma rea-
lidade precisa, e um tanto surpre-
endente, do código fiscal dos EUA.

Com base em dados do Tax Po-
licy Center (TPC), um instituto de
análise e pesquisa suprapartidá-
rio de Washington, 46,4% dos
americanos não pagaram impos-
to de renda federal em 2011.

Esse fato é muitas vezes usado
pelos conservadores para susten-
tar sua posição nas guerras orça-
mentárias do país, ao sugerir que
os americanos de baixa renda têm
muito pouca participação no jogo
em comparação aos ricos, e que o
sistema tributário americano já é
suficientemente progressista.

Em vista disso, argumentam
Romney e outros republicanos, os
planos de Obama e dos democra-
tas de elevar impostos incidentes
sobre os ricos deveriam ser rejeita-
dos — e a redução do déficit deve-
ria ser obtida só por meio de pro-
fundos cortes dos gastos públicos.

Mas, em suas observações grava-
das em segredo, Romney foi muito
além disso, ao sugerir que esse gru-
po votará em Obama “de qualquer
m a n e i r a”. Eles se veriam como “ví -

timas” que acham que “o governo
tem a responsabilidade de cuidar
deles” e se considerariam “com di-
reito a assistência médica, alimen-
tos, habitação, e tudo o mais”.

Mas os “47%” atacados por
Romney estão longe de constituir
casos clássicos de destinatários de
seguro-desemprego que têm pou-
co estímulo ou desejo de trabalhar.
A maioria das famílias americanas
que não pagam imposto de renda
ou é formada por idosos (que não
pagam imposto sobre suas apo-
sentadorias) ou são famílias de tra-
balhadores de baixa renda cuja es-
cassa renda é beneficiada por isen-
ções fiscais pessoais ou incentivos
fiscais específicos – como os incen-
tivo fiscal sobre a renda recebida
ou o incentivo fiscal por filho.

“Nenhum desses itens choca co-
mo sendo especialmente compla-
c e n t e”, diz Bill Gale, copresidente
do TPC e analista de política eco-
nômica da Brookings Institution.
“Isso não é gasto governamental
descontrolado nem desperdício,
fraude ou abuso”, acrescenta Gale.

O foco sobre o imposto de ren-
da também obscurece o fato de
que muitos trabalhadores ameri-
canos de baixa renda ainda pa-
gam contribuição previdenciá-
ria, recolhida na fonte, que finan-
cia a Social Security (Previdência)
e o Medicare (o plano de saúde do
governo para os idosos), bem co-
mo impostos de consumo, como
o imposto sobre a gasolina.

Apenas cerca de 17% dos contri-
buintes não pagam nem contri-
buição previdenciária nem impos-
to de renda, dos quais a maioria
são idosos, segundo o TPC. E, in-
cluindo-se esses impostos, a faixa
de 20% dos americanos de mais
baixa renda pagou uma alíquota
de imposto federal vigente de 4%,
enquanto a segunda faixa mais
baixa pagou 10,6%, com base em
dados do TPC referentes a 2007.

A decisão de Romney de asso-
ciar os americanos que não pagam
imposto de renda ao voto automá-
tico em Obama também é questio-
nável. Embora o perfil econômico
das famílias que não pagam im-
posto de renda esteja próximo da
renda anual de US$ 30 mil (bem in-
ferior à renda mediana nacional
de US$ 50.054 ao ano) e apesar de
Obama estar à frente de Romney
na maioria das pesquisas de inten-
ção de voto, os idosos estão, até
agora, apoiando o candidato repu-
blicano em detrimento do presi-
dente na maioria das pesquisas.

E, segundo análise da Tax Foun-
dation, referente a 2008, a maioria
dos Estados com as maiores por-
centagens de “pessoas sem renda
t r i b u t áv e l ” estão no Sul – mais in-
clinado pelos republicanos — en -
cabeçados pelo Mississippi e pela
Geórgia. O único grande Estado
dessa categoria em que há empate
técnico entre as intenções de voto
para os dois candidatos é a Flórida,
que figura em nono lugar.

Outro fator que torna essa dis-
cussão mais embaraçosa e tensa,
do ponto de vista político, para
Romney é o fato de que ela pode fa-
zer voltar as atenções para o im-
posto de renda dele. Graças à alí-
quota de imposto preferencial so-
bre rendimentos de investimento,
Romney pagou pouco mais de
15,4% de imposto de renda federal
em 2011 — menos do que algumas
famílias de classe média. Sua renda
foi de US$ 20,9 milhões. Romney
concordou em liberar para divul-
gação apenas dois anos de declara-
ção de imposto de renda, apesar
das pedidos da parte da campanha
de Obama de que ele divulgasse
dados mais abrangentes.

Mas, por detrás da gafe retóri-
ca de Romney, alguns conserva-
dores de Washington esperavam
que o debate se voltasse para a
questão levantada pelo grande
contingente de famílias que não
pagam imposto de renda, espe-
cialmente diante do fato de que
um número crescente de ameri-
canos é beneficiário de progra-
mas governamentais.

“O imposto de renda é a maior
parcela da receita geral, para pro-
gramas que vão desde o de defesa
até os de combate à pobreza, pas-
sando pela educação. Do ponto de
vista de uma democracia, o que se
quer é que os cidadãos tenham
uma participação na gestão do go-
verno federal”, diz Alison Fra-
ser, da Heritage Foundation.

Brasil critica ONU e se
oferece para busca de
paz no Oriente Médio
Sergio Leo
De Brasília

A revolta nos países árabes, as-
sociada à divulgação de um filme
na Internet com ofensas ao pro-
feta Maomé e causadora da mor-
te de diplomatas americanos,
tem “raízes mais profundas”, co-
mo a falta de solução do conflito
entre Israel e Palestina, disse o as-
sessor internacional da Presidên-
cia do Brasil, Marco Aurélio Gar-
cia. Ele acusou a intervenção na
Líbia, para derrubada do ditador
Muamar Gadafi, de aumentar a
instabilidade na região, ao espa-
lhar por países vizinhos merce-
nários as armas usadas na inva-
são do país. O Brasil está disposto
a participar de esforços de paz na
região, anunciou.

“A situação no Oriente Médio
está encruada há algum tempo,
em grande medida pela irresolu-
ção do problema palestino”, co-
mentou, à saída de um seminário
sobre política externa brasileira
promovido na Câmara dos De-
putados. Tanto Garcia quanto o
ministro de Relações Exteriores,
Antônio Patriota, criticaram du-
ramente as Nações Unidas pela
incapacidade de fazer avançar as
negociações de paz no Oriente

Médio. Patriota anunciou que
viajará em breve ao à região em
uma tentativa de “levar adiante”
os esforços de paz.

Patriota também mencionou a
intervenção na Líbia como causa-
dora da violência no Mali, país vi-
zinho onde ex-mercenários pro-
moveram um golpe militar. Para
Garcia, a morte de diplomatas
americanos, inclusive do embai-
xador americano em Trípoli, des-
mentiu as análises de que a situa-
ção na Líbia estava normalizada,
com a volta da produção local de
petróleo. “O que estamos assis-
tindo lá não é outra coisa que o
rescaldo de uma intervenção
a t r a p a l h a d a”, acusou. “Teve, co-
mo uma das consequências,
manter um clima interno com
mais de 60 grupos armados que
operam lá, e outros que migra-
ram para o Norte da África”.

Para Patriota e Garcia, os even-
tos na Líbia e as revoltas árabes
mostram que seria um erro uma
intervenção armada também pa-
ra solucionar a crise política na
Síria. Os dois mostraram, tam-
bém, a preocupação do governo
brasileiro com as ameaças deses-
tabilizadoras de ataque armado
de Israel ao Irã, para interromper
o programa nuclear iraniano.

Israel vive expectativa
com ameaças ao Irã
Luciana Bruno
De Tel Aviv

A população israelense vive, nos
últimos meses, a expectativa de
um ataque ao Irã. O tema levanta
debates acalorados no país e, se-
gundo pesquisas de opinião, a
maior parte dos israelenses é con-
trária a uma ação militar contra as
instalações nucleares iranianas
sem o apoio dos Estados Unidos.

Pesquisa citada pelo jornal
“Haaertz” aponta que 61% dos ju-
deus israelenses consultados em
agosto se opõem a um ataque con-
tra o Irã sem a cooperação dos
EUA, enquanto 27% se dizem a fa-
vor. Além disso, 56% acreditam
que as chances de Israel lançar um
ataque unilateral são baixas, com-
parados a 33% que consideram es-
se cenário provável.

As especulações sobre um ata-
que unilateral cresceram após a es-
calada das declarações do primei-
ro-ministro israelense, Binyamin
Netanyahu, nos últimos meses.
Mas, segundo agências internacio-
nais, as intenções de Israel esbarra-
riam na resistência de Washing-
ton, que estaria tentando conven-
cer seu aliado a esperar os efeitos
das sanções econômicas contra a
república islâmica.

“Não acredito que Israel irá ata-
car o Irã”, afirmou ao Va l o r o estu-
dante de Relações Internacionais
da Universidade Hebraica de Jeru-
salém Ori Katz, 24 anos, que serviu
ao Exército israelense por três
anos. Para ele, é inútil esperar re-
sultados das sanções econômicas.
“Israel pode tentar desacelerar as
ambições atômicas iranianas por
um ou dois anos, mas não conse-
guirá interrompê-las”, opinou.

A atmosfera de tensão em Israel
pode ser percebida pelos relatos
da imprensa local, que informam

um aumento da procura por más-
caras de gás e simulações de emer-
gência mais frequentes nos edifí-
cios de Tel Aviv. Nos bairros árabes
de Jerusalém, porém, o preparo
para uma eventual guerra é frágil,
já que grande parte das residên-
cias não conta com abrigos, segun-
do levantamento feito pela rede
Yn e t n e w s .

“Vamos ver quanta energia eles
têm [para insistir nos planos nu-
cleares]”, declarou Nachman Shai,
membro do Parlamento israelense
(Knesset) pelo partido Kadima, de
oposição. Shai acredita que a pos-
sibilidade de ataque militar contra
o regime dos aiatolás é real, caso
insista em ignorar as pressões das
grandes potências para interrom-
per seu programa nuclear.

Em ambos os cenários, Boaz Ga-
nor, fundador e diretor-executivo
do Instituto Internacional de Con-
traterrorismo e Segurança Interna
(ICT), alerta sobre um aumento
dos ataques terroristas em Israel.
“Mesmo se não houver ataque e os
iranianos obtiverem armas atômi-
cas, aliciarão o Hizbollah [organi-
zação política e militar xiita do Lí-
bano] e outras organizações terro-
ristas que hoje não atacam justa-
mente por temerem retaliações
contra o Irã”, salientou.

Já Nissan Strauchler, 33 anos,
morador de Tel Aviv e relações pú-
blicas de uma ONG local, teme a
iminência de uma “guerra nu-
clear ”. Na opinião dele, “outros
países se verão ameaçados ao ver
armas nucleares nas mãos de ter-
roristas”. “Se o Irã continuar desen-
volvendo armas nucleares, prova-
velmente Israel atacará. Caso con-
trário, eles poderão destruir Israel,
como vêm dizendo”, diz.

A repórter viajou a convite da
Universidade IDC Herzliya, de Israel

Curtas

Contas gregas
A Grécia teve em junho o pri-

meiro superávit mensal em conta
corrente em dois anos, informou
ontem o Banco Central do país.
Com uma balança comercial me-
nos deficitária , o superávit no mês
foi de € 642 milhões ante a um dé-
ficit de € 880 milhões de euros no
mesmo período em 2011. Econo-

mistas preveem que o país terá su-
perávit nas contas de bens e servi-
ços nos próximos dois a três anos

Confiança alemã
O índice que mede a confiança

na economia da Alemanha, calcu-
lado pelo instituto Zew, segue em
território negativo, mas subiu pela
primeira vez em cinco meses em

setembro, para -18,2 pontos, con-
tra - 25,5 pontos. Para o Zew, a re-
versão de tendência “revela que o
enfraquecimento da economia
deve moderar”.

Protesto na Bolívia
Um mineiro morreu e outros

nove ficaram feridos durante con-
fronto em La Paz entre assalaria-

dos e cooperativistas pelo controle
da jazida de estanho e zinco de
Colquiri, no centro-oeste do país.
O governo boliviano disse que o
mineiro, um assalariado, morreu
após a explosão de uma dinamite
atirada pelo grupo rival. A mina,
que pertencia ao grupo suíço
Glencore, foi estatizada pelo go-
verno em junho passado.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




