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A percepção de falta de equidade no sacrifício causou enorme abalo no consenso político e social em torno dos ajustes e a maior manifestação de rua desde a Revolução dos Cravos
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os últimos 15 meses, o primeiro-ministro de Portugal, o conservador
Pedro Passos Coelho, quis fazer do
país a segunda “success story”, depois da Irlanda, no cumprimento do programa de socorro financeiro de € 78 bilhões para
evitar a bancarrota nacional.
A austeridade tem sido generalizada, a
demanda interna desmoronou, a receita fiscal ficou pior do que previsto, o país sofre
nova contração econômica, de 3% do PIB.
Mas houve também avanços na área externa. E havia o sentimento, na sociedade, de
que o sacrifício podia se justificar para reequilibrar a economia após anos de excessivo endividamento público e privado.
Há três semanas, surgiram sinais de melhores perspectivas e menos aperto: o Banco Central Europeu (BCE) anunciou a compra ilimitada de títulos públicos dos paises em dificuldade, como Portugal. E a troica de credores —
FMI, BCE e Comissão Europeia — deu mais
prazo para o país reduzir o déficit público, numa espécie de prêmio ao “bom aluno”.
Mas foi justamente o momento em que Passos Coelho escolheu para ir à televisão anunciar mais medidas de austeridade: elevação
em 7 pontos percentuais (para 18%) da cotização dos trabalhadores para a Previdência Social, representando baixa geral de salários de
7%. E, ao mesmo tempo, redução da taxa para
as empresas em quase 6 pontos percentuais
(de 23,7% para 18%). Os € 2,8 bilhoes de que o
governo abria mão para as empresas seria
compensado com a cobrança adicional dos
mesmos € 2,8 bilhões aos trabalhadores.
A percepção de falta de equidade no sacrifício causou enorme abalo no consenso político e social em torno dos ajustes e a maior manifestação de rua desde a Revolução dos Cravos, em 1974, que trouxera a democracia de
volta ao país. Sob pressão dos protestos e para
evitar o colapso da coalizão no poder, Passos
Coelho voltou atrás esta semana. Disse que a
medida “não foi entendida pela população”.
Mas advertiu ser necessário garantir um “choque de competitividade”, como exige a troica,
e que, se não houver consenso sobre uma alternativa, o governo vai agir sozinho.
Mas o estrago já foi feito pelo “bom aluno”. A margem de manobra de Passos Coelho para impor ajustes mais dolorosos encolheu. “O pior é que agora há uma descrença no remédio do ajuste”, constata o diretor-geral da Confederação Empresarial Portuguesa (CIP), Antonio Alfaiate, em seu escritório com vista para o Tejo.
O setor empresarial mostra-se atônito
com a atitude do governo: “Fomos todos
surpreendidos pela medida. Deu a imagem
de Robin Hood às avessas, tirando dos tra-
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balhadores para dar aos ricos. Não pedimos
nada disso”, disse Alfaiate.
Afora as companhias exportadoras, todo
o resto das companhias beneficiadas com a
baixa da cotização reagiu contra. “Para que
ter menos imposto quando produzimos sapato mas não há quem compre?”, diz Alfaiate. Mesmo um empresário que exporta 95%
de sua produção, Joaquim Menezes, da Iberomoldes, diz: “Existiu precipitação e (o governo) criou tensão desnecessária”.
O Conselho Econômico e Social — órgão
consultivo do governo, constituído por sindicatos, confederações patronais e outras organizações da sociedade — sugeriu ao governo
que não adote medidas de maior restrição da
demanda interna, que derrubem mais as receitas fiscais e aprofundem a recessão. Existe
uma aparente suspeita sobre a habilidade política do governo para equilibrar o ajuste e algum crescimento econômico.
“Portugal chegou ao limite da austeridade”,
disse o professor Antonio Costa Pinto, da Universidade de Lisboa. “Sem crescimento econômico, já não dá para fazer mais cortes, porque
seguiríamos o caminho dos gregos.”
Lisboa espera receber em breve nova parcela de € 4,5 bilhões do pacote de socorro.
Ao mesmo tempo, o governo precisa arranjar entre € 4 e 5 bilhões para fechar o orçamento do ano que vem.
Ao contrário da Grécia, as principais forças políticas em Portugal ainda reconhecem que mais sacrifícios são necessários para equilibrar as contas públicas. Até agora, o
governo atacou sobretudo no que ainda havia de gordura. Resta atacar no osso — ou seja, no próprio modelo de bem-estar social. E
aí aumenta a dificuldade.
Os tempos de crédito fácil levaram o país a
construir algumas grandes estradas paralelas,
totalmente sem necessidade. Por sua vez, a
saúde pública é um exemplo na Europa e praticamente de graça. Um grande empresário
contou numa roda social que sua mulher teve
câncer e foi se tratar num hospital público.
Saiu curada. O empresário foi ao hospital pagar o tratamento, mas não pôde, porque é tudo público. Insistiu, argumentando que tinha
recursos e não achava correto não pagar. A solução encontrada foi contribuir para um fundo de formação de médicos.
Uma ideia seria fazer pagar quem pode,
mas o debate está longe de indicar consenso. Na educação, a taxa máxima na universidade é de € 1.030 por ano. O governo, porém, não vai correr o risco de levar a juventude para a rua mais ainda .
O orçamento da educação foi cortado em
7% neste ano e deve sofrer redução de mais 3%
no ano que vem. O ministro da Educação, Nu-
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Perspectivas macroeconômicas
Variação anual - em %
2011 2012
Consumo privado
-3,9 -6,0
Consumo público
-3,9 -3,0
Investimento
-14,0 -16,0
Exportações
7,4
4,1
Importações
-5,5
-7,5
PIB
-1,6 -3,0
Déficit público
4,2
4,5
Inflação (média anual) 3,7
2,6
Desemprego
12,7 15,5

2013
-1,8
-2,5
-8,0
3,7
-1,2
-1,0
3,0
1,8
15,8

Fonte: BPI
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Principais destinos das exportações
Participação - %
Var. % 12 meses
2010 2011 1º sem./12 1º sem./12

União Europeia (27)
União Europeia (15)
Espanha
Alemanha
França
Reino Unido
Holanda
Itália
Outros
Angola
Estados Unidos
China
Brasil
Marrocos
Suíça
México

75,0 74,1
72,0 71,6
26,6 24,8
13,0 13,6
11,9 12,0
5,5
5,1
3,9
3,9
3,7
3,6
25,0 25,9
5,0
5,5
3,7
3,5
0,6
0,9
1,2
1,4
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1

72,0
68,7
22,6
13,0
12,1
5,2
4,0
3,6
28,0
5,7
4,1
1,9
1,3
1,2
0,9
0,4

9,1
3,2
-4,1
2,7
4,1
12,2
6,9
0,5
25,8
37,0
30,2
183,3
9,0
37,4
12,0
-52,8

Fonte: GEE

Dívida do setor privado
Em % do PIB
Empresas
Famílias
Total
2009 2011 2009 2011 2009 2011
Espanha
Portugal

127
130

121
130

91
105

87
102

218
135

208
232

Fonte: Eurostate, Deutsche Bank
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Havia o sentimento
de que o sacrifício
podia se justificar
para reequilibrar a
economia após anos
de excessivo
endividamento
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Passos Coelho,
determinado a
garantir um “choque
de competitividade”:
se não houver
consenso sobre uma
alternativa, o
governo vai agir
sozinho, afirma
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no Crato, reconheceu, em conversa com o Valor, que há centros universitários muito próximos de outros e alguns sem alunos suficientes. Deverá haver “racionalizações”, admite.
O governo está na política de “raspar a
panela”, aumentando toda taxa possível.
Em uma semana, elevou até a taxa para divórcio, agora de € 625 euros (€ 75 a mais) e
impôs a cobrança de € 200 para reconhecimento de mudança de sexo.
A exasperação é visível entre os portugueses diante de tanta taxação, quando
sua renda não cessa de baixar. Em bares e
restaurantes de Lisboa, o cliente se defronta com o mesmo cartaz: “Desculpa, mas paga 23% de IVA (Imposto sobre o Valor
Acrescentado) de 23% ao fisco”. Até o começo do ano, a taxa era de 13%.
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Nas lojas, outros cartazes anunciam abatimentos de até 70%, mas estão vazias. “É muito
duro passar de cavalo para burro”, diz Mariana, cabeleireira que trabalha próximo da praça da Figueira, no centro de Lisboa, para resumir como seu nível de vida baixou.
Alfaiate, da Confederaçao Empresarial
Portuguesa, e o chofer de taxi José Américo
dizem, no espaço de alguns minutos, a mesma frase: “O pior é que não há luz no fim do
túnel, não vemos esperança”.
O número de falências subiu de 3.678 empresas em 2009 para 4.532 no ano passado. O
desemprego está proximo de 16%. A taxa entre os jovens até 24 anos chega a 35,5%.
Há pelo menos algo positivo: o resultado
das exportações. Portugal conseguiu compensar em boa parte a queda da demanda
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europeia, particularmente da Espanha, e
ampliou as vendas sobretudo para dois
mercados: Angola e China, para onde exporta muitos carros.
Mas Alfaiate conta que o setor exportador, o único motor da economia que está
funcionando, ameaça sofrer pane. É que o
crédito está escasso e cada vez mais caro. A
contração de financiamento foi de 8% em
12 meses. As taxas pularam de 5% para 7,6%
desde 2010. “As estatísticas sao enganosas,
porque muita rejeição é feita já no telefone.
Os bancos dizem para as empresas nem pedirem dinheiro, que não vão ter.”
Outra dificuldade é a imagem do país junto a novos compradores e em novos mercados, que temem que as empresas quebrem
financeiramente em Portugal, diz o empresário Joaquim Menezes, um dos lideres na
área de novas tecnologias no país. Além disso, diz que o preço da energia elétrica subiu
29%, aumentando custos de produção e reduzindo a competitividade. “Estamos apreensivos, porque fazemos parte do mesmo
sistema. Os efeitos colaterais podem ser problemáticos, mesmo para as empresas que
neste momento desenvolvem seus negócios
com alguma normalidade”, disse.
Para o Deutsche Bank, uma grande fonte de
vulnerabilidade de Portugal é o nivel do endividamento do setor privado, que chegou a
232% do PIB em 2011, mais que os 208% do PIB
na Espanha. O setor privado reduziu seu endividamento em 3% do PIB, desde 2009, proporção que se compara a 10% do PIB na Espanha.
Desde o ano passado, a desalavancagem em
Portugal cresceu fortemente e isso também
reduz a demanda no país.
É nesse ambiente que se realiza o Ano Brasil-Portugal, com manifestações artísticas nos
dois lados do Atlântico. O Brasil trará dezenas
de espetáculos a Portugal. “Em tempos de crise, pelo menos haverá uma boa música para
aliviar”, diz Antonio Grassi, comissário geral
da iniciativa em Portugal.
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Passou-se a “fronteira da moralidade”
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oi o primeiro-ministro socialista José Sócrates quem recorreu aos credores internacionais em busca de
ajuda para Portugal não quebrar.
Perdeu a eleição e passou o poder à coalizão
PSD (conservadores)/CDS (democratas-cristãos). O secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, nota que os “sacrifícios não acabaram”, mas acha que a austeridade adotada pelo atual governo “ultrapassou a fronteira da moralidade”. Trechos de
sua entrevista ao Valor:

Valor: Há ruptura no consenso político e social
sobre o programa de ajuste em Portugal?
António José Seguro: O enfraquecimento e
a redução do consenso político em Portugal
tem um único responsável: o primeiro-ministro. O Partido Socialista entende que há um
caminho diferente para atingir as metas definidas nesse programa, acordado, no ano passado, com a Comissão Europeia (CE), o FMI e
o Banco Central Europeu (BCE). O programa
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é necessário e tem três objetivos fundamentais: consolidar as finanças públicas, criar as
condições para o crescimento econômico e
estabilizar o sistema financeiro. As duas primeiras metas não estão a ser alcançadas, apesar das medidas de austeridade que têm sido
impostas. Aos portugueses têm sido exigidos
sacrifícios muito fortes e o que se conclui é
que as políticas seguidas pelo governo não
estão a produzir os efeitos pretendidos. Os
portugueses cumpriram com o que lhes foi
pedido, mas o governo falhou, [pois] a crise
econômica agudiza-se e prolonga-se, o desemprego vai atingir rapidamente os 16% e
sequer o objetivo do déficit fiscal de 4,5% do
PIB vai ser cumprido.
A única conclusão possível é que a receita
que tem sido adotada está errada. Portugal
e o PS foram surpreendidos com o anúncio
de que não só se insiste na receita como ainda se agrava a austeridade. Uma política
sem equidade, que se traduz em maus resultados econômicos, prejudica a consolida-
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ção orçamental e despreza todas as vozes
que apelam ao realismo dos sacrifícios.
O anúncio do aumento da Taxa Social
Única (TSU) dos trabalhadores, em 7 pontos
percentuais , para reduzir 5,7 pontos percentuais da TSU a cargo das entidades patronais, ultrapassou a fronteira da moralidade. Seria a maior transferência direta da
história portuguesa entre o fator trabalho e
o fator capital: € 2,3 bilhões por ano. O PS
opôs-se de imediato a essa medida, que
quebrava o contrato social há muito conquistado, foi denunciada pelo PS e isso foi
expressamente reconhecido por todos os
parceiros sociais, sem exceção. Felizmente,
o governo parece ter recuado nessa decisão.
Valor: Deve-se esperar mais sacrifícios para
que Portugal retome o equilibrio das contas públicas? Ou não dá mais para o governo continuar
cortando despesas e aumentando taxas?
Seguro: O ajustamento é necessário para
resolver alguns problemas estruturais do
país e pelo próprio memorando da troica
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REUTERS

Empresas
brasileiras
entram na
privatização

E
(BCE, FMI e CE) sabemos que o processo ainda está em curso e que há muitos aspectos da
consolidação que ainda não estão concretizados. Eu não vendo ilusões aos portugueses.
Os próximos tempos serão de dificuldades e
todos sabemos que os sacrifícios não acabaram. Mas há um limite. E para que os sacrifícios possam ser aceitos e ser consequentes,
têm que ser equitativos e proporcionados. E
têm que ter resultados e transmitir esperança
no futuro, o que não tem acontecido. Os portugueses já perceberam que a política da austeridade excessiva não leva a lado nenhum,
asfixia a economia e levanta gravíssimos problemas sociais, a começar pelo desemprego
galopante. Com a política do atual governo, a
necessidade de ajustamento não se reduziu,
aumentou e é esse processo de espiral recessiva que tem que ser parado.
Valor: O modelo de bem- estar social já começou
a ser corroido? É possivel manter o atual modelo, de
saúde e educação públicas e de boa qualidade?
Seguro: Essa é uma das questões mais relevantes e eu não fujo ao debate [sobre] os desafios dos custos crescentes, evolução tecnológica, maior dificuldade de financiamento
devido ao fraco crescimento econômico, mudança demográfica de grande alcance. A nossa responsabilidade para com as gerações futuras não nos permite ficar presos às retóricas do passado. A nossa responsabilidade é
procurar novas soluções e formas comple-
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mentares e inovadoras do financiamento público das áreas sociais do Estado.
Valor: No clima atual, é possivel um governo
de técnicos em Portugal?
Seguro: As crises que vivemos necessitam
de respostas que só a política pode dar. Este é
o tempo da política.
Valor: Qual sua visão sobre o futuro de Portugal no rastro dessa crise na Europa e no país?
Quais os desafios pela frente, quais as possíveis
soluções? Como Portugal vai sair dessa crise?
Seguro: A solução para a crise deve ter três
dimensões: nacional, europeia e mundial.
Primeiro, o principal problema do país é o
fraco crescimento econômico. Se Portugal
crescer economicamente, resolve todos os
seus problemas de contas públicas, paga as
suas dívidas, cria emprego e prospera. Segundo, Portugal integra a zona do euro, que
funciona mal e é imperfeita. Tem uma única
política cambial e monetária e tem 17 políticas orçamentais diferentes. É um disparate
que estamos a pagar caro. A zona do euro
deve completar-se com uma governação política e econômica. Em terceiro lugar, o processo de globalização necessita de regras e
normas de modo a servir às pessoas. Temos
que por fim à especulação financeira e encerrar todos os “off-shores”, entre outras medidas. Num mundo aberto como o nosso, só
agindo nestas três frentes estaremos à altura
de vencer a crise. (AM)
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António José Seguro:
“Os portugueses
cumpriram com o
que lhes foi pedido,
mas o governo
falhou, [pois] a
crise econômica
agudiza-se e
prolonga-se”
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mpresas brasileiras estão no páreo
em praticamente todas as privatizações milionárias que o governo
português planeja fazer até julho
do ano que vem, informa o embaixador brasileiro em Lisboa, Mário Villalva.
Amil e Artesia no setor de saúde, os grupos
CCR (Andrade Gutierrez e Camargo Correia) e
Odebrecht, a holding Synergy, de Germán
Eframovich, os Correios, a Rio Nave e as televisões SBT e Record estão entre as interessadas
em companhias estatais à venda em Portugal.
Até agora, os portugueses foram mais ativos nos investimentos bilaterais. Portugal
tem estoque de US$ 25 bilhões de investimentos no Brasil, com 600 empresas instaladas no país. O Brasil tem apenas US$ 3 bilhões investidos em Portugal, mas o número está aumentando. Na semana passada, a
Embraer inaugurou duas fábricas em Évora,
numa operação de € 177 milhões.
“Estamos entrando numa nova fase de
investimentos brasileiros em Portugal,
com as privatizações, custos dos ativos e a
expectativa de conclusão do acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia”,
afirma o embaixador.
Apesar de atrasos, a venda de estatais em
Portugal, exigida pelos credores internacionais, está mais avançada do que na Irlanda e na Grécia. Somente a privatização
das empresas do setor elétrico, Energias de
Portugal (EDP) e Redes Energéticas Nacionais (REN), representou 60% da meta de todo o programa.
Até agora, os chineses foram os grandes
compradores. A China Three Gorges pagou
€ 2,7 bilhões para ficar com 21,35% da EDP,
desbancando a oferta da Eletrobras. Parte
da REN foi comprada por € 592 milhões
pela State Grid International of China e pela Oman Oil Co.
A escolha dos compradores das próximas
estatais deverá seguir o modelo adotado para a EDP e a REN, aliando preço e plano estratégico dos candidatos. O governo português diz querer privilegiar candidatos capa-

zes de facilitar o financiamento das empresas, para saldar parte de suas dívidas e assegurar sua expansão, além de manter o centro de comando em Portugal.
“Os portugueses apreciam o interesse
brasileiro, estão convencidos da boa gerência. Basta ver os brasileiros bem-sucedidos
na economia portuguesa”, diz Villalva.
O grande foco de atenção, no momento, é
a privatização da TAP Portugal. O governo
português dá sinais de simpatia por uma
compra pelo empresário German Eframovich, através da Sinergy Aerospace, sua holding para o setor de aviação.
A vantagem para Portugal é que o empresário pode garantir o “hub” da TAP em Lisboa.
Os portugueses suspiraram aliviados com a
desistência da British Airways Iberia, pois esse
grupo poderia deslocar o “hub” para Madri.
Além disso, Eframovich tem nacionalidade polonesa. Portanto, é europeu e não está
submetido à regra europeia que impede
não europeus de deter mais de 49% de companhias aéreas no continente.
A alemã Lufthansa, a árabe Ethiad, um investidor chinês e outro grupo financeiro estrangeiro estariam no páreo. Certo mesmo é
que os futuros donos da TAP precisarão, de
inicio, de mais de € 500 milhões para tirar o
capital próprio da companhia do vermelho.
A venda da TAP deve ocorrer ainda este
ano, em paralelo à privatização da ANA, a
companhia gestora dos aeroportos. O comprador de uma precisa saber quem ganhará
a outra. A CCR e a Odebrecht concorrem em
consórcio com a portuguesa Brisa, com
boas chances. O que atrai ainda mais as empresas é um projeto, na prateleira, de construção de um novo aeroporto em Lisboa.
Por sua vez, a companhia Rio Nave, do
Rio, está pré-qualificada para a compra dos
Estaleiros de Vianna do Castelo, que está à
beira da bancarrota. Há concorrentes da
Alemanha, Estados Unidos, Noruega, Portugal e Rússia. O governo quer privilegiar a
venda de 100% da empresa. A escolha do
vencedor deverá levar em conta o plano estratégico para assegurar a viabilidade econômica dos estaleiros, sua expansão e a manutenção dos empregos.
Os brasileiros apostam firme também na
compra do grupo Hospitais Privados de
Portugal, controlado pela Caixa Geral de
Depósitos (CGD). O resultado final deverá
ser conhecido nos próximos dias. A Amil
concorre com o Espírito Santo Saúde, do
Banco Espírito Santo, e a Frontino, empresa
formada por capitais brasileiros e pelo empresário português Jaime Antunes.
Em 2013, a CGD deverá privatizar sua subsidiária no setor de seguros. A Amil também
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pretende participar dessa concorrência, segundo informações colhidas em Lisboa.
Igualmente para 2013 estão previstas as
vendas dos Correios de Portugal (CTT), Águas
de Portugal (AdP), Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e Comboios de Portugal Cargas (CP
Cargas). Os Correios são a única dessas estatais que tem resultados positivos: obteve lucro
líquido de € 56,7 milhões em 2011, quase o
mesmo do ano anterior (€ 56 milhões). Representante dos Correios do Brasil esteve recentemente em Lisboa para examinar as condições
da privatização dos Correios de Portugal.
Empreiteiras brasileiras estão interessadas
na privatização das Águas de Portugal (AdP).
A empresa teve déficit tarifário de € 430 milhões e prejuízo d€ 90 milhões em 2011.
No caso da Rádio e Televisão de Portugal,
as televisões SBT e Record também já mostraram interesse. A ideia do governo é conceder o uso do canal RTP 1 à iniciativa privada pelo período de 15 a 25 anos e, provavelmente, fechar o canal RTP 2, considera-

do oneroso e comercialmente inviável. A
proposta reduziria à metade o custo da
empresa ao Estado, ficando em torno de €
140 milhões. A ideia de privatizar a RTP sofre forte resistência de competidores locais, sobretudo SIC e TVI, inquietos com a
redução de receitas de publicidade, ainda
mais em meio à crise.
A venda da CP Carga, subsidiária da Comboios de Portugal (CP), parece atrair menos
interessados, apesar de ter reduzido seu
prejuízo para € 30 milhões em 2011.
O governo português examina também se
privatiza a Caixa Geral de Depósitos (CGD),
seu grande braço financeiro, e que poderia valer € 2,7 bilhões. Mas o tema é politicamente
explosivo e tratado com enorme cautela.
O embaixador Mario Villalva prevê um “salto qualitativo” nas relações econômicas de
Brasil e Portugal quando for concluído o acordo Mercosul-UE. A expectativa é de que muitas empresas vão se instalar em Portugal.
Enquanto isso, outros negócios se concretizam. A Petrobras vai utilizar o porto
de Sines, que está subutilizado, para transportar óleo diesel do Nordeste para ser
vendido na Europa.
A cooperação científica também aumenta. O programa Ciência sem Fronteiras teve
12 mil inscritos para estudarem em Portugal. Desses, 2 mil ganharam bolsas para estudar engenharia ou ciências exatas em
universidades portuguesas.
Proximamente, o centro de biotecnologia de Cantanhede, perto de Coimbra, vai
criar um centro luso-brasileiro de pesquisa.
Em Braga, o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia passará também a ter participação brasileira, diz o embaixador. (AM) I
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Apesar de atrasos, a
venda de empresas
estatais está mais
avançada do que na
Irlanda e na Grécia; o
grande foco de
atenção, no
momento, é a TAP
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Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 13, n. 621, p. 4-9, 28, 29 e 30 set. 2012.

