
%HermesFileInfo:B-10:20121207:

B10 Economia SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO
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Leandro Modé

A solução dos problemas econô-
micos dos países europeus que
enfrentam recessão é continuar
com o programa de reformas es-
truturais que vão tornar a ges-
tão das contas públicas mais
equilibradas no médio prazo, re-
duzir custos do setor produtivo
e recuperar a confiança de in-
vestidores internacionais.

A avaliação é do membro do
Comitê Executivo do Bundes-
bank, Andreas Dombret. Em en-
trevista ao Grupo Estado, ele
diz que a “política monetária
não pode resolver” a crise.

Embora enfatize que qual-
quer projeção sobre o desempe-
nho da economia nos próximos
anos esteja sujeita a grandes va-
riações, Dombret acredita que a

Europa como um todo pode
sair da recessão no segundo se-
mestre de 2013. A seguir, os
principais trechos da conversa.

● As operações OMT (Operações
Monetárias Completas, na sigla
em inglês) vão trazer a confiança
dos investidores na Europa no
curto prazo?
Todos no Comitê do Banco
Central Europeu (BCE) concor-
dam que a política monetária
não pode resolver esta crise. A
política monetária pode fazer
muito pouco e a zona do euro já
tem feito muito para resolver
vários problemas: em matéria
de cortes das taxas de juros, de
Operações de Refinanciamento
de Longo Prazo (LTRO, na si-
gla em inglês), de relaxamento
na cobrança de garantias, entre
outras medidas. Todos os ban-
cos centrais dos 17 países da zo-
na do euro e também o BCE
concordam que as reformas de-
vem vir dos países. A política
monetária tem o seu papel, mas
esse é limitado. A solução tem
de vir do lado da política fiscal
dos países envolvidos.

● Como o sr. vê a evolução da
economia alemã em 2013?
Qualquer avaliação sobre a pers-
pectiva econômica é caracteri-
zada por alta incerteza. Há ris-
cos de que a atividade na Alema-
nha desacelere mais do que o es-
perado hoje. A economia da Ale-
manha provavelmente entrará
numa fase temporária de cresci-
mento menor no próximo ano,
pois investimentos e a geração
de empregos estão sendo adia-
dos. Em 2014, provavelmente
vamos ver considerável cresci-
mento de novo.

● Mas a difícil situação de vários
países na Europa não trará pro-
blemas para a Alemanha?
A Alemanha está muito conecta-
da com a economia da Europa,
pois são os nossos principais
parceiros comerciais. Se a Euro-
pa ingressa numa trajetória gra-
dual de recuperação no próxi-
mo ano, isso poderá ter efeitos
positivos sobre a Alemanha. A
desaceleração na China é impor-
tante, mas menos significativa
para a Alemanha do que o que
ocorre com a zona do euro. É

por isso que queremos que a
nossa união monetária seja for-
te. Estamos vendo bons sinais
de recuperação econômica na
Europa. Na Irlanda, há um bom
exemplo sobre reformas estru-
turais. Portugal, Espanha e Itá-
lia estão registrando progres-
sos. Estamos vendo luz no fim
do túnel na Europa.

● E essa luz estará surgindo no
fim de 2013?
Sim, isso poderá ocorrer. Mas
precisaremos dar continuidade
às reformas estruturais desses

países. A situação na zona do
euro é heterogênea. Há países
com taxa de desemprego de 3%
ou 4%, mas há também quem te-
nha uma taxa de 28%. Há países
com crescimento e outros pas-
sando por uma profunda reces-
são. Há desequilíbrios na região
que são muito altos.

● Muitas autoridades afirmam
que países europeus em reces-
são precisam de reformas fis-
cais, mas também de medidas
urgentes para estimular o cresci-
mento. Qual sua visão?

Os desequilíbrios econômicos
que existem na zona do euro fo-
ram construídos por algum tem-
po. Esperar que esse cenário mu-
de com rapidez não é realista. É
preciso dar tempo para recupe-
ração dos países com proble-
mas. A zona do euro passa por
uma crise de confiança. Então,
as autoridades têm de mostrar
que a política fiscal será capaz
de melhorar seus orçamentos
de uma forma estrutural. Essa é
a única forma de avançar e é o
que os mercados querem ver.

● Existe uma guerra cambial,
como disse o ministro da Fazen-
da do Brasil, Guido Mantega?
Em muitos países desenvolvi-
dos há taxas de juros muito bai-
xas e alta liquidez, o que impõe
desafios também à Alemanha.
Se essa realidade continuar por
muito tempo, poderá provocar
bolhas de ativos. As taxas de ju-
ros na Europa talvez estejam al-
tas para alguns países e baixas
para a Alemanha. Pequenas ta-
xas de juros podem emitir si-
nais de baixos riscos. Guerra
cambial é uma expressão que
hesito muito em usar. Há riscos
com taxas baixas, pois investi-
dores buscam portos seguros.
Autoridades de países emergen-
tes podem trabalhar para evitar
desequilíbrios financeiros.

● Mas os emergentes não estão
no foco da arbitragem de juros
global, o que tende a apreciar
suas moedas?
As autoridades podem adotar
medidas para preservar a estabi-
lidade financeira e conter opera-
ções que valorizam suas moe-
das. Não excluímos a adoção de
controles de capital, mas ape-
nas como último recurso.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / LAUSANNE

A zona do euro entra oficialmen-
te em nova recessão – a segunda
em três anos – , tem sua previsão
de crescimento para 2013 rebai-
xada e as autoridades adiam para
2014 a recuperação da expansão.
Dados divulgados ontem em Bru-
xelas indicaram que, se não fos-
se pelas exportações do Velho
Continente para os mercados
emergentes que ainda crescem,
a recessão na zona do euro seria
ainda mais profunda.

O dia começou com as infor-
mações da Eurostat, a agência de
estatísticas da União Europeia,
de que a zona do euro registrou
uma retração no PIB pelo segun-

do trimestre seguido. Entre ju-
lho e setembro, a contração foi
de 0,1%. Três meses antes, a que-
da havia sido de 0,2%. Os núme-
ros confirmaram a segunda re-
cessão no Velho Continente em
menos de três anos.

Em relação a 2011, a queda é
ainda mais acentuada, de 0,6%.
Se o cálculo incluir os 27 países
do bloco, a UE evitou a recessão,
com uma alta de 0,1%.

Mas as notícias ruins não ha-
viam terminado. Horas depois, o
Banco Central Europeu anun-
ciou que o cenário negativo iria
se manter por 2013 e que estava
revendo para baixo a previsão de
crescimento para o próximo
ano. Assim, o BCE adiou a recu-
peração para 2014.

A nova previsão aponta para
uma queda do PIB de até 0,9%
em 2013. Na melhor das hipóte-
ses, haveria um crescimento de
apenas 0,3%. Há seis meses, a
projeção era de que haveria uma
expansão na Europa de 0,5% já
no próximo ano.

Para 2012, a retração ficará en-
tre 0,4% e 0,6%. “A fragilidade
econômica na zona do euro deve
continuar em 2013”, afirmou Ma-

rio Draghi, presidente do BC eu-
ropeu. “Uma recuperação gra-
dual começaria no final de 2013”,
disse. Para 2014, a projeção é de

um crescimento que poderia va-
riar entre 0,2% do PIB e 2,2%.

Apesar da recessão, Draghi op-
tou por manter intocada a taxa

de juros em 0,75%, a mais baixa
já da história.

A revisão do crescimento para
2013 ocorre diante das incerte-
zas por conta da crise da dívida e
dúvidas sobre a questão fiscal
americana. Na esperança de lu-
tar contra a recessão prolonga-
da, Draghi insistiu na necessida-
de de recuperar os níveis de cré-
dito na economia europeia.

Ele se recusou, no entanto, a
aceitar a acusação de que seriam
as políticas de austeridade que
estariam jogando o continente
em recessão. “Os ajustes não são
os remédios que matam”, disse.
“Não podemos esquecer que es-
tamos nessa situação por conta
das políticas pobres ou pela falta
de decisões que marcaram a eta-
pa prévia da crise, que não fez
mais que aflorar os problemas
anteriores”, disse Draghi.

Na avaliação dos próprios ór-
gãos de Bruxelas, a situação só
não é mais negativa porque a Eu-
ropa continua a expandir suas ex-
portações, principalmente car-
ros e máquinas alemãs. Com os
países europeus em recessão, o
destino desses produtos tem si-
do os mercados emergentes.

BRUXELAS

A União Europeia e os Estados
Unidos pediram ontem que a Or-
ganização Mundial do Comér-
cio (OMC) abra um painel de
solução de controvérsias sobre
as barreiras a importações im-

postas pelo governo argentino.
Essas restrições têm sido

“prejudiciais ao comércio e ao
investimento europeus por
mais de 18 meses e prejudicam
todas as exportações da UE para
a Argentina, que alcançaram €

8,3 bilhões em 2011”, disse o co-

missário de comércio da UE, Ka-
rel de Gucht, em nota. Do lato
americano, o pedido partiu do
representante de comércio,
Ron Kirk.

O pedido para a criação de
um painel ocorre um dia depois
de o chanceler da Argentina,

Héctor Timerman, ter acionado
a OMC contra a UE por dificul-
tar a compra do biodiesel do
país sul-americano, bem como
os EUA, por barreiras comer-
ciais à importação de carne e li-
mão.

O bloco europeu está alteran-

do suas regulações e políticas pa-
ra importação e impondo restri-
ções à Argentina como forma de
pressionar esta a derrubar as
barreiras colocadas sobre os
produtos europeus. Se a OMC
for favorável à UE, o país sul-
americano será fortemente pre-
judicado, uma vez que é o segun-
do maior parceiro comercial da
Europa, atrás apenas do Brasil.

O Japão também entrou com

pedido ontem para que a OMC
abra um painel de solução de
controvérsias sobre as barreiras
a importações impostas pela Ar-
gentino. As reclamações japone-
sas incluem condicionar a emis-
são de licenças de importação
ao equilíbrio entre importação
e exportação, aumento de inves-
timento ou contenção de remes-
sas de fundos para o exterior. /
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Zona do euro entra em recessão pela 2ª vez em três anos

UE, EUA e Japão vão à OMC contra a Argentina
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ENTREVISTA

‘Política monetária
não pode resolver
esta crise’

Andreas Dombret, membro do Comitê Executivo do Bundesbank (banco central da Alemanha)

Sem melhora. Fragilidade econômica na zona do euro deve continuar em 2013, diz Draghi

PIB recuou pelo
2º trimestre seguido
e, se não fossem as
vendas aos emergentes,
situação seria pior

Guerra cambial. ‘Hesito em usar essa expressão’, diz Dombret

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 41702214 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, 

CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO DO PÁTIO ÁGUA 

ESPRAIADA DA LINHA 17-OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE 

SÃO PAULO-METRÔ. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 

METRÔ comunica que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura de propostas, 

foi adiada para o dia 04/01/2013, às 09h00, com tolerância de quinze minutos.  

Ficam mantidas as demais disposições publicadas em 13/11/2012.

  
Secretaria dos

Transportes Metropolitanos

Objeto: serviços de organização de eventos, incluindo: hotelaria e alimentação 
na rede hoteleira, serviço de buffet e alimentação independente da rede 
hoteleira e outros serviços correlatos à infraestrutura de eventos e apoio 
logístico, em todo o território nacional. Abertura: 19/12/2012, às 14 (quatorze) 
horas, no site www.comprasnet.gov.br. UASG 200234. Tipo de licitação: menor 
preço. Locais para aquisição do edital: L2 Sul, Q. 604, lote 23, Sala 210, 
Brasília-DF, de 9 às 18 horas; ou site www.esmpu.gov.br.

Deusa Luzia de Freitas Lima � Pregoeira ESMPU.

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DA UNIÃO - ESMPU 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012

Dombret diz que países
europeus problemáticos
devem insistir em reformas
e acredita que região
voltará a crescer em 2013

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao comportamento digital.
Tendências em tecnologia e últimos lançamentos.Secretaria dos

Transportes Metropolitanos

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40662277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, VASOS, 
FLOREIRAS E TALUDES NAS ÁREAS. OC Nº 373301370932012OC01693 - 
CLASSE BEC/SP Nº 0834. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ que encontra-se aberta a Licitação acima, em conformidade com o Decreto 
Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital completo 
estará disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e 
www.metro.sp.gov.br a partir do dia 10/12/2012. A sessão pública de processamento do 
PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no 
dia 21/12/2012 às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de 
Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema pela 
autoridade competente.

AVISO DE RETIRRATIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40532277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE 
CENTRAL DE RECEBIMENTO, TRIAGEM E CIRCULAÇÃO DE DOCUMENTOS E 
DE PEQUENOS OBJETOS.  OC Nº 373301370932012OC01692 - CLASSE BEC/SP 
Nº 0821. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
retirratifica a Licitação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e 
demais disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios, 
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir 
do dia 10/12/2012. A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 20/12/2012 às 09h00 
e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 
autos do respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 41702213 - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO 
OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E 
PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CONGONHAS, JARDIM AEROPORTO, BROOKLIN 
PAULISTA, VEREADOR JOSÉ DINIZ, ÁGUA ESPRAIADA, VILA CORDEIRO, CHUCRI 
ZAIDAN, MORUMBI/CPTM DA LINHA 17-OURO DA COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ. A COMPANHIA DO METROPOLITANO 
DE SÃO PAULO - METRÔ comunica que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura de 
propostas, foi adiada para o dia 03/01/2013, às 09h00, com tolerância de quinze minutos. 
Ficam mantidas as demais disposições publicadas em 10/11/2012.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




