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Internacional

Ásia Impacto deve ocorrer neste quarto trimestre, segundo estimativa

Japão pode perder 0,8 ponto
do PIB por conflito com China
Matthew Winkler, Isabel Reynolds,
Takashi Hirokawa, e John Brinsley
Bloomberg BusinessWeek

No começo de setembro,
Yoshihiko Noda passou da marca
de um ano como primeiro-mi-
nistro do Japão. Não é pouca coi-
sa — o país está em seu sexto pre-
miê desde 2006. Noda, no entan-
to, viu seu índice de aprovação
cair para 34%, depois de dobrar
um imposto sobre consumo para
10%, e teve de reformular seu ga-
binete ministerial três vezes. Para
conseguir ficar mais um ano, ele
precisará neutralizar uma com-
plicada crise na política externa:
a disputa entre Japão e China pe-
la posse de um grupo de ilhas de-
sabitadas em uma parte possivel-
mente rica em petróleo e gás no
Mar do Leste da China.

A decisão do governo japonês
em setembro de comprar parte
das ilhas (chamadas de Senkaku,
em japonês, e de Diaoyu, em chi-
nês) desencadeou protestos em
dezenas de cidades chinesas. Tam-
bém vem prejudicando a econo-
mia do Japão. Em setembro, as
vendas da To yota e Nissan sofre -
ram a pior queda mensal desde a
crise financeira do fim de 2008. O
J. P. Morgan Chase prevê que a dis-

puta com a China terá impacto de
0,8 ponto percentual no Produto
Interno Bruto (PIB) do Japão do
quarto trimestre. O Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) teme
que a tensão possa afetar o cresci-
mento em todo o mundo.

Noda pediu para negociar com
a China, e diplomatas dos dois la-
dos concordaram em reunir-se
em breve. “Trata-se da segunda e
da terceira maiores economias
do mundo, e nossa interdepen-
dência vem se aprofundando”,
disse Noda, de 55 anos, em entre-
vista no dia 10, em seu escritório
em Tóquio. “Se nossos laços es-
friarem, particularmente os eco-
nômicos, então, não é uma ques-
tão de que um ou outro país vai
sofrer. Os dois países perdem.”

O primeiro-ministro japonês
diz que seu governo não abrirá
mão de reivindicar a posse das
ilhas, situadas em uma platafor-
ma continental onde há entre 1
trilhão e 2 trilhões de pés cúbicos
de gás natural e até 100 bilhões
de barris de petróleo, segundo
estudos chineses citados pela
Agência de Informações sobre
Energia dos EUA (EIA, na sigla
em inglês). “Não há dúvida de
que as ilhas Senkaku são territó-
rio inerente ao Japão em termos

de história e leis internacionais”,
afirmou Noda. “Não há proble-
ma de soberania.” O Japão argu-
menta que assumiu o controle
das ilhas em 1895 e, embora te-
nha perdido a autoridade sobre
elas após a Segunda Guerra Mun-
dial, os EUA as devolveram junta-
mente com Okinawa em 1972.

A China, maior consumidor
mundial de energia, sustenta ter
posse das ilhas há séculos e en-
viou barcos de patrulha para a
área. O Japão deveria “corrigir
sua transgressão de violação da
soberania da China e voltar ao
caminho de solucionar a ques-
tão por meio do diálogo e da ne-
g o c i a ç ã o”, afirmou Hong Lei,
porta-voz do Ministério das Re-
lações Exteriores da China, a re-
pórteres em Pequim.

O conflito influenciou, em par-
te, a queda das ações japonesas,
com o índice Nikkei 225, referen-
cial do mercado, tendo recuado
3,8% de 10 de setembro, quando o
governo Noda anunciou acordo
para comprar as ilhas desabitadas
da empresa japonesa de projetos
imobiliários Kunioki Kurihara, até
a semana passada. (desde então, o
índice se recuperou). A disputa so-
ma-se aos problemas econômicos
do Japão: as exportações vêm sen-

do afetadas pela crise europeia e
pelos gastos com reconstruções,
após o terremoto e tsunami de
2011, terem chegado ao fim. “Essa
é a última coisa que o Japão precisa
neste momento, tendo em vista a
desaceleração externa e a econo-
mia vagarosa”, diz Junko Nishioka,
economista-chefe da RBS Securi-
ties Japan, em Tóquio. “A disputa se
tornou muito mais séria do que es-
perávamos inicialmente.”

Embora, segundo pesquisas, o
público japonês apoie a forma co-
mo o primeiro-ministro lidou com
a crise até agora, Noda e seu Parti-
do Democrata do Japão têm um ín-
dice de aprovação geral bem me-
nor do que o rival Partido Liberal
Democrático. Noda herdou uma
economia debilitada, após o terre-
moto de 2011, e o próprio partido
está dividido sobre seu plano tri-
butário para lidar com o colossal
endividamento do governo japo-
nês, que se encaminha para chegar
a 223% do PIB em 2013 — o maior
no mundo desenvolvido.

Noda precisa convocar elei-
ções parlamentares até agosto de
2013. Se a crise com a China não
for resolvida logo, um punhado
de rochedos no Mar do Leste da
China vai ter peso enorme na sua
perspectiva de reeleição.

2011. Também contribuíram para
o mau desempenho a valorização
do iene frente a outras moedas e a
desaceleração econômica global.

O ministro da Economia, Seiji
Maehara, pressionou anteontem o
banco central a adotar mais medi-
das de esímulo, dizendo que o país
corre o risco de ter suas notas de
crédito novamente rebaixadas.

Outra preocupação japonesa es-

tá relacionada às demais econo-
mias asiáticas, também clientes
das exportações japonesas. Elas
vêm sofrendo com a desaceleração
da China, cujo PIB registrou o de-
sempenho mais fraco desde 2009
no terceiro trimestre, com alta de
7,4%. Alguns analistas creem que
isso levará o Japão a registrar nova
contração no quatro trimestre, en-
trando oficialmente em recessão.

Fonte: Bloomberg   *Dados não sazonalizados 
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O Japão registrou déficit co-
mercial de 558,6 bilhões de ienes
(US$ 6,9 bilhões) em setembro, o
terceiro resultado negativo con-
secutivo, com a queda acentuada
das exportações para a China em
meio ao acirramento da disputa
territorial por um pequeno ar-
quipélago entre os dois países.

Segundo dados divulgados pe-
lo Ministério do Comércio, o dé-
ficit comercial veio ligeiramente
acima da mediana das estimati-
vas de analistas ouvidos pela
Dow Jones Newswires e pela Nik-
kei, que apontava um resultado
negativo de US$ 6,845 bilhões
para o período, comparado a um
superávit de US$ 3,608 bilhoes
no mesmo mês do ano passado.

A última vez em que o Japão ha-
via registrado déficit comercial no
mês de setembro havia sido em
1979, em meio ao segundo choque
do petróleo. Em setembro de 2012,
as exportações para a China caí-
ram 14,1%, uma queda mais pro-
nunciada do que o declínio de
9,9% registrado no mês anterior.

Foi o quarto mês consecutivo
de queda das exportações para a
China. Alguns analistas estimam
que o declínio das vendas japo-
nesas para o gigante asiático ele-
va as chances de que a economia
do Japão apresente contração
por dois trimestres consecutivos
neste final de ano, o que caracte-
rizaria uma recessão.

A queda nas exportações japo-
nesas é a maior desde o terremoto
seguido de tsunami em março de

Crise e gasolina cara
fazem a Itália aderir
à bicicleta elétrica
Liam Moloney
The Wall Street Journal, de Roma

Liliana Ginanneschi se casou
recentemente em uma cerimô-
nia na Prefeitura de Roma. Para
não ficar presa no trânsito, foi de
bicicleta elétrica. Fez mais: alu-
gou bicicletas também para os
convidados, para que ninguém
perdesse o momento do “s i m”.

“Quando a cerimônia acabou,
subimos nas bicicletas e fomos
para a festa”, contou a diretora
de cinema. “Dois convidados
gostaram tanto da ideia que aca-
baram comprando uma bicicle-
ta elétrica”.

O famoso trânsito de Roma, o
alto custo da gasolina, a falta de
lugar para estacionar, uma rede
de metrôs limitada e frequentes
greves no transporte público es-
tão levando o italiano a explorar
outras formas de se locomover.
Com o motorzinho movido a
uma bateria recarregável, para
ajudar nas pedaladas, a bicicleta
elétrica vem ganhando popula-
ridade na capital italiana.

Embora não haja dados ofi-
ciais, o chefe-adjunto da polícia
municipal de Roma, Diego Por-
ta, confirma que o uso da bici-
cleta elétrica vem crescendo na
capital italiana — até entre as
forças de segurança, onde já há
oito em uso. “Parece uma saída
natural contra o custo de vida
mais alto, com coisas como o
preço da gasolina”, diz.

Na Itália, o preço do litro da
gasolina chegou a mais de € 2
(aproximadamente R$ 5,28) no
meio do ano, por culpa da alta
dos preços do petróleo e de um
novo imposto sobre combustí-
veis no país. Hoje, o preço está
em cerca de € 1,80 por litro.

Em toda a Europa, a venda de
bicicletas elétricas subiu duran-
te a crise, afirma Kevin Mayne,
da Federação Europeia de Ciclis-
tas, em Bruxelas. Já a venda de
carros na Itália vem caindo. Em
setembro, o volume de licencia-
mento de novos veículos foi 26%
inferior ao de um ano atrás; bai-
xando a níveis da década de
1970. As vendas de motocicletas
também declinaram.

Já a procura pela bicicleta elé-
trica — que, ao contrário de mo-
tocicletas e das Vespas, não exi-
ge seguro, pagamento de impos-
to sobre circulação nem gasto
com gasolina — está subindo.

A Ancma, a associação italia-
na de ciclos e motociclos, espera
que a venda de bicicletas elétri-
cas cresça pelo menos 10% no
próximo ano.

“O interesse hoje é fenomenal.
Potenciais compradores estão
fazendo fila para conferir as bi-
cicletas”, diz Franca Camplone,
diretora de vendas no varejo da
companhia de energia renovável
Enel Green Power, que calcula
que 50 mil bicicletas elétricas se-
rão vendidas em toda a Itália es-
te ano — em comparação com
praticamente zero cinco anos
atrás. A empresa começou a ven-
der o veículo em setembro e lan-
çou uma campanha para pro-
mover a bicicleta elétrica como

presente de Natal.
“Estamos pasmos com o nú-

mero de pessoas que chega a nos-
sas lojas para comprar ou buscar
informações sobre uma bicicleta
dessas”, disse Valerio Verrino, do-
no da Ecovia, loja de bicicletas
elétricas perto do Coliseu.

Segundo Verrino, o preço de
uma bicicleta elétrica com mar-
cha varia de € 950 a € 2.000 — cer -
ca de um terço a menos do que o
de uma Vespa e menos de meta-
de do custo de uma motocicleta.

Embora a Itália seja um nome
forte no ciclismo profissional, a
bicicleta convencional nunca
decolou como meio de trans-
porte em Roma, cidade de ladei-
ras e de barbeiragens no trânsi-
to. Segundo uma pesquisa da
Eurobarometer de 2011, a bici-
cleta é o principal veículo de
transporte de 4,7% dos italianos,
menos do que a média da União
Europeia (7,4%) e muito aquém
da Holanda (31,2%).

Em Roma, as autoridades es-
peram mudar a situação. Em se-
tembro, a prefeitura anunciou
que vai construir 1.650 quilôme-
tros de ciclovias na cidade e arre-
dores. Hoje, não há quase nada.

O sistema de transporte pú-
blico é irregular. Em Roma, li-
nhas de metrô não chegam a
pontos importantes da cidade,
pois antigas ruínas subterrâneas
limitam seu alcance. A cidade
volta e meia sofre com greves no
transporte público.

Roma é a terceira cidade euro-
peia com o trânsito mais conges-
tionado. Empata com Bruxelas e
perde para Varsóvia e Marselha,
segundo o índice de congestio-
namento divulgado em julho pe-
la empresa de GPS To m To m .

“Um dia, fiquei tão irritada de
não achar um lugar para esta-
cionar o carro perto de um clube
no qual ia encontrar uns amigos
que decidi voltar para casa”,
contou Anna Paulis, uma psi-
quiatra de 42 anos que comprou
uma bicicleta elétrica há um ano
e meio. “Agora, vou com minha
bicicleta para toda parte quase
que diariamente”.

A Enel Green Power calcula
que, na Itália, o motorista de car-
ro gaste a média de 3.600 euros
por ano para os 14 quilômetros
que roda por dia, em média. Se-
gundo a empresa, quem circula
com uma bicicleta elétrica gasta
dez euros em eletricidade para
rodar a mesma distância.

Fãs da bicicleta elétrica dizem,
ainda, que o motociclo é a solu-
ção para o velho problema que
circular de bicicleta traz para o
romano preocupado com o vi-
sual: como ir para cima e para
baixo sem chegar exausto e
suando em bicas.

De bicicleta convencional,
“você não chegaria apresentável
para um jantar romântico a
dois”, afirma Tommaso Giac-
chetti, um rapaz de 28 anos que
faz doutorado em engenharia
na Universidade Roma Tre. “A
aparência é importante”.

Leia nas págs B10 e B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Cristina tenta coibir ação das agências de risco
César Felício
De Buenos Aires

A presidente da Argentina, Cris-
tina Kirchner , anunciou o envio ao
Congresso de um novo marco re-
gulatório para o setor de mercado
de capitais, que implicará a criação
de um novo órgão regulador, em
substituição à atual Comissão Na-
cional dos Valores. Um dos objeti-
vos da lei é coibir a ação das classi-
ficadoras de risco como Fitch, JP

Morgan, Moody’s e outras.
“O Estado vai participar da defi-

nição das classificações de risco”,
disse Cristina, sem detalhar como
será esta participação. Segundo
ela, as agências de risco são “gran -
des estelionatárias”. A Argentina
tem hoje a pior classificação de ris-
co soberano do continente, e a Mo-
odys rebaixou a perspectiva para
todos os tomadores de crédito, pú-
blicos e privados, sediados no país.

Cristina também alterou a regra

para a destinação de investimen-
tos dos fundos que servem de las-
tro para o setor de seguros do país.
Com a nova determinação, divul-
gada por ela em cadeia nacional de
rádio e TV, as seguradoras terão
que destinar uma porcentagem de
seus recursos para “i nv e s t i m e n t o s
produtivos e de infraestrutura”.

Segundo Cristina, os fundos
provenientes de seguros contra
acidentes de trabalho terão que
aplicar até 10% de seu total desta

maneira. Os de seguros gerais e de
resseguros, até 20%. Já a porcenta-
gem do total gerado pela venda de
seguros de vida ficará em 30%. Se-
gundo ela, em um ano a alocação
para investimentos deve atingir o
equivalente a US$ 1,5 bilhão.

Há alguns meses, Cristina fez in-
tervenção semelhante no sistema
financeiro, obrigando as 30 maio-
res instituições bancárias do país a
destinar o equivalente a US$ 3 bi-
lhões a investimentos produtivos.

Um peso-pesado na política ucraniana

A
P

O atual campeão mundial dos
pesos-pesados pela Confederação
Mundial de Boxe está prestes a se
tornar o líder de uma das mais
importantes forças políticas
Ucrânia. A Aliança Democrática
pela Reforma Ucraniana (Udar, que
significa “s oco” na língua local),
liderada por ele, oscila entre o
terceiro e o segundo lugar nas
pesquisas de intenção de voto para a
eleição parlamentar do dia 28 de
outubro. Com fama de lutador duro
e disciplinado, muito querido no
país, Klitschko tem arrastado
multidões a seus comícios, e o fato
de não ser um político tradicional o
ajuda junto ao eleitorado
desgostoso com governo e oposição.
Ele já recebeu convite de uma
coalizão de oposição, a Oposição
Unida, para costurar com ela uma
aliança no Parlamento. Klitschko
(foto) recusou o convite, dizendo
que assinar um acordo antes da
eleição seria como “construir uma
casa começando pelo telhado”.

Curtas

Fidel vivo
Em meio aos ininterruptos ru-

mores de que o ex-presidente cu-
bano Fidel Castro estaria à beira da
morte ou mesmo morto, o gover-
no da ilha caribenha tratou logo
de debelar essas suposições. On-
tem, o portal oficial de notícias
Cubadebate publicou uma decla-
ração de Fidel na qual ele diz que
são “aves de mau agouro” aquelas
pessoas que afirmaram que ele es-
tava morto ou gravemente enfer-
mo nas duas últimas semanas.
“Ainda que muitas pessoas no
mundo sejam enganadas pelos ór-
gãos de informação, quase todos
em mãos dos privilegiados e ricos,
que publicam essas idiotices, os
povos creem cada vez menos ne-
las”, teria escrito Fidel, no artigo
publicado no portal, assinado por
ele. Sua assinatura, em letra cursi-
va, aparece no fim do texto, com
data de 21 de outubro, domingo.

Confronto na Síria
Um soldado jordaniano mor-

reu ontem em confronto com ho-
mens armados que tentavam cru-
zar a fronteira para a Síria. O mi-
nistro da Informação da Jordânia,
Sameeh Maaytah, disse que o sol-
dado foi o primeiro morto no país
pela violência relacionada à guer-
ra civil síria. O militar morreu em
confronto com milicianos que
tentavam entrar ilegalmente na Sí-
ria para se unir aos rebeldes e lutar
contra o regime do presidente
Bashar al-Assad. O governo não in-
formou a nacionalidade dos mili-
cianos. Já no Líbano, houve con-
frontos sectários que deixaram ao
menos dois mortos, num sinal de
que a guerra civil síria se estende
para os países vizinhos. Os distúr-
bios no país começaram na sexta,
com o assassinato, atribuído pela
oposição à Síria, da principal auto-
ridade de segurança libanesa.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




