
%HermesFileInfo:B-1:20121116:B1 SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Economia
Suborno
Investigação de corrupção no Walmart
chega ao Brasil, à China e à Índia

Encolhimento
Eletrobrás estuda demissões
após pacote de energia

Desinvestimento
Petrobrás prepara venda de
mais ativos no Brasil

Alemanha e França crescem pouco e
Europa volta a mergulhar na recessão
Zona do euro não resiste ao baixo crescimento das maiores potências e recua 0,4%; França é a ‘bomba de efeito retardado’, diz revista

MADRI

Em um encontro político esva-
ziado pelas ausências dos chefes
de Estado da Argentina, do Uru-
guai, da Venezuela, da Guatema-
la e de Cuba, a cidade de Cádiz,
no sul da Espanha, recebe hoje e
amanhã a Cúpula Ibero-Ameri-

cana. Realizado na província que
se tornou a capital europeia do
desemprego, o evento terá como
tema central a crise que abala as
economias espanhola e portu-
guesa, mas razões políticas reti-
raram o assunto do documento
final, que estava em fase de nego-
ciações na noite de ontem.

Depois de faltar à reunião de
2011, a presidente do Brasil, Dil-
ma Rousseff, chega a Cádiz com
um peso político e econômico
ainda mais reforçado. Isso por-
que para os países ibéricos inves-
tir em parcerias com a América
Latina virou questão de sobrevi-

vência em tempos de crise.
Segundo o jornal espanhol El

País, a cúpula de 2012 será mar-
cada pelos desequilíbrios, já que
o encontro se tornou muito im-
portante para Espanha e Portu-
gal, mas não tão relevante para
os latino-americanos.

O interesse pelo Brasil e de-
mais países da região se dá por-
que, ao contrário da Europa, que
registra recessão, a América Lati-
na deve crescer cerca de 3,2% em
2012 e 4% em 2013.

Pesa ainda a favor dos países
americanos o relatório do Banco
Mundial que revelou uma queda

brutal da pobreza na região, de
50% para 30% em uma década, e
o crescimento de 50% da classe
média no mesmo período.

Para um dos negociadores da
declaração final da cúpula, te-
mas como investimentos e rela-

ções comerciais se tornaram cen-
trais no “retiro” dos chefes de
Estado. “A crise alterou a posi-
ção relativa dos atores”, disse o
diplomata latino-americano, re-
ferindo-se à maior fragilidade
dos governos da Espanha e de
Portugal. “De um lado estão os
europeus, se debatendo contra a
crise, enquanto nós estamos
crescendo. Somos parte da solu-
ção, não mais do problema.”

Imigração. Um dos reflexos da
discussão deve ser o debate en-
tre Brasil e Espanha sobre a flexi-
bilização das normas de imigra-

ção entre os dois países. O tema
era objeto de incidentes diplo-
máticos até dois anos atrás, mas
hoje é visto como uma questão
estratégica para os dois países.

Da parte do Brasil, há interes-
se em atrair mão de obra qualifi-
cada da Europa, para suprir a ca-
rência das empresas brasileiras.
“O Brasil está crescendo sem
mão de obra qualificada suficien-
te. A Espanha está em crise, mas
tem mão de obra”, diz o diploma-
ta. “É preciso conversar sobre
mobilidade.”

Ainda que estratégico, o even-
to será prejudicado pelas ausên-
cias da presidente da Argentina,
Cristina Kirchner, de Hugo Chá-
vez, da Venezuela, e de José Muji-
ca, do Uruguai. / A.N.
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Madri vive madrugada
de batalhas campais
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Esvaziada, Cúpula Ibero-Americana debate imigração e crise
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O temido crescimento em W,
previsto por economistas eu-
ropeus, se concretizou ontem
na zona do euro. Dois anos de-
pois de retomar o aumento da
atividade econômica, ainda
que baixo, o bloco de 17 países
que adotam a moeda única vol-
tou oficialmente à recessão.
De acordo com o Escritório Es-
tatístico das Comunidades Eu-
ropeias (Eurostat), a ativida-
de econômica recuou 0,1% no
terceiro trimestre de 2012, de-
pois de ter se contraído 0,1%
no segundo período do ano.

Em quatro anos, o Produto In-
terno Bruto (PIB) da região já te-
ria perdido 2,5% do tamanho. No
conjunto de 12 meses, o recuo
chega a 0,4%, segundo dados do
Eurostat. A dura realidade dos
números foi conhecida na ma-
nhã de ontem, em Bruxelas, um
dia depois da onda de protestos
contra a austeridade que toma-
ram as principais capitais da Eu-
ropa na quarta-feira, com enfren-
tamentos violentos entre a polí-
cia e os manifestantes em cida-
des como Madri e Atenas.

Os resultados pífios da econo-
mia do bloco se devem em muito
aos seus motores, Alemanha e
França, que cresceram, mas não
o suficiente para compensar as
perdas na Itália e na Espanha, ter-
ceiro e quarto maiores merca-
dos da zona do euro. Segundo o
Escritório Federal de Estatísti-

cas (Destatis), da Alemanha, o
PIB do país cresceu 0,2% no ter-
ceiro trimestre, confirmando
que a desaceleração também
contagia Berlim. O resultado foi
atribuído às variações sazonais
de preços, mas elas não expli-
cam tudo. No primeiro trimes-
tre de 2012, o governo da chance-
ler Angela Merkel celebrava um
crescimento de 0,5% – em plena
crise das dívidas soberanas. No
segundo trimestre, o desempe-
nho caiu: 0,3%. Agora a redução
de ritmo se repete mais uma vez.

A situação foi semelhante na
França, mas com 0,2% de cresci-
mento o governo do socialista
François Hollande teve um moti-
vo para comemorar: o país evi-
tou a recessão. Pelos dados do
Instituto Nacional de Estatísti-
cas e de Estudos Econômicos

(Insee) – que até ontem previa a
estagnação do país, depois da
queda de 0,1% no segundo tri-
mestre –, Paris já pode contar
com no mínimo 0,2% de alta do
PIB em 2012, mesmo que o quar-
to trimestre registre estagnação.
O objetivo do governo de Hollan-
de é atingir 0,3%. Para o ministro
da Economia, Pierre Moscovici,
os números são modestos, mas
“ligeiramente positivos”.

Ainda que tenham escapado
do pior, Alemanha e França já
não ajudam a zona do euro a evi-
tar a recessão. Itália e Espanha
voltaram a apresentar quedas,
com 0,2% e 0,3% no terceiro tri-
mestre, respectivamente. Na Ho-
landa, quinta maior economia
da zona do euro, o desempenho
negativo foi grave: -1,1% no perío-
do. Países considerados estáveis
e saudáveis, como a Áustria, que
perdeu 0,1% de seu PIB, também
enfrentam dificuldades.

Para o economista holandês
Martin Van Vliet, consultor do
banco ING, os números das prin-
cipaiseconomias europeias refle-
tem o cenário mais temido: o de
recessão em W – ou double dip
recession – , na qual ciclos de
crescimento se alternam com tri-
mestres de desaceleração e de re-
cessão. “A atividade econômica
da Europa está hoje cerca de 2,5%
abaixo do nível de antes da cri-
se”, diz Vliet. Pelas projeções do
ING, o cenário não é de melhora
para o quarto trimestre de 2012.

Temores. A estagnação dos
maiores países do bloco reali-
mentou o temor de que a Europa
tenha um novo pico da crise nos
próximos meses. Em sua edição
de amanhã, a revista britânica
The Economist publicará uma re-
portagem de capa em que define
a França – e seu governo socialis-
ta – como “bomba de efeito retar-
dado” do bloco econômico.

A edição irritou o governo fran-
cês. Em visita a Berlim, o primei-
ro-ministro Jean-Marc Ayrault
disse que o governo está empe-
nhado numa política de retorno
do crescimento e de inversão da
curva do desemprego. “Isso pas-
sa pela redução do endividamen-
to da França, pelo retorno do diá-
logo social pacificado e pela reto-
mada de nossa competitivida-
de”, disse Ayrault, que reclamou
das críticas à gestão da crise.
“Não temos lições a receber.”

Angela Merkel, que ouvia o
premiê francês, foi diplomática:
“Nós desejamos uma França for-
te, assim como a França deseja
uma Alemanha forte para que
tornemos a Europa mais forte”.

MADRI

A capital da Espanha viveu um
final de noite de quarta-feira e
uma madrugada de ontem de ba-
talhas campais entre forças de or-
dem e manifestantes, horas de-
pois de encerradas as manifesta-
ções da greve geral contra a polí-
tica de austeridade.

As manifestações haviam co-
meçado pacíficas no final da tar-
de, mas a tensão já era perceptí-
vel entre a polícia e jovens que
aderiram aos protestos em gru-
pos. Com o passar das horas, as
provocações ganharam dimen-
são até que o centro de Madri se
transformou em uma praça de
guerra. De um lado, os manifes-
tantes atiravam pedras na poli-

cia e passaram a incendiar mobi-
liários urbanos, criando barrica-
das em pleno centro financeiro
da cidade, onde a reportagem do
Estado acompanhou os enfren-
tamentos.

Com o passar das horas, a res-
posta da polícia se intensificou.
Tropas se deslocavam atirando
bombas de efeito moral ou de
gás lacrimogêneo. Grupos de
vândalos também foram disper-
sados por tiros de balas de borra-
cha. No início da madrugada, a
região de Puerta del Sol, uma das
mais tradicionais da cidade, esta-
va sitiada por carros de polícia.
Mas os jovens também se manti-
nham nas imediações, alguns de-
les unidos em gritos de ordem.

Nas ruas, o cenário era desola-

dor, com lixo e entulho espalha-
dos em alguns dos cartões pos-
tais da cidade – como acontece
em Atenas nos protestos que sa-
codem o país nos últimos dois
anos. Nas paredes, pichações e
adesivos lembravam a greve ge-
ral e a ira que a população espa-
nhola vem alimentando contra o
sistema financeiro, acusado de
intensificar despejos e confiscos
de casas e apartamentos no mo-
mento em que o país enfrenta
um desemprego superior a 25%.

Os protestos violentos leva-
ram o governo de Mariano Rajoy
a aprovar ontem um projeto de
lei que criará uma moratória pa-
ra os desalojamentos realizados
a pedido dos bancos. Famílias
que comprovem “estado de vul-
nerabilidade” receberão prazo
de dois anos para recomeçar a
quitar suas dívidas imobiliárias.
Serão ofertadas casas e aparta-
mentos para alugar a popula-
ções desfavorecidas./ A.N.

‘Até o fim’. Manifestantes nas ruas de Madri, durante protestos que se seguiram à greve geral

Dilma Rousseff participa
do evento, que se tornou
mais importante para
Espanha e Portugal que
para latino-americanos

● Crise muda hábito
O rei da Espanha, Juan Carlos,
deixou seu papel protocolar de
lado e se encontrou com os presi-
dentes da Colômbia, do Equador
e da República Dominicana, mobi-
lizando os holofotes.

● Perspectivas
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MARTIN VAN VLIET
ECONOMISTA HOLANDÊS,
CONSULTOR DO BANCO ING
“A atividade econômica da
Europa está hoje cerca
de 2,5% abaixo do nível de
antes da crise.”

ANGELA MERKEL
CHANCELER DA ALEMANHA
“Nós desejamos uma França
forte, assim como a França
deseja uma Alemanha
forte para que tornemos a
Europa mais forte.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B1.




