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Internacional

OMC dá ‘sinal verde’ para a desvalorização do iene
Assis Moreira
De Genebra

Os países na Organização
Mundial do Comércio (OMC)
confirmaram pelo silêncio o si-
nal verde já dado pelo G-20 para
a política monetária expansio-
nista do Japão, que tem estado no
centro das ameaças de guerra co-
mercial nas últimas semanas.

No exame da política comercial
japonesa, ontem, nenhum país na
OMC manifestou preocupação
com a política do premiê Shinzo
Abe de pressionar o Banco do Ja-
pão a manter os juros próximos de

zero e inundar a economia com li-
quidez para ajudar a indústria do
país. Com isso, o iene se desvalori-
zou 15% contra o dólar nos últimos
três meses, com produtos japone-
ses, como os eletrônicos da Sony
ou os carros da To yota, tornando-
se mais baratos para exportação.

Qualquer ação da terceira maior
economia do mundo, e quarto
maior exportador e importador
global de mercadorias, tem evi-
dente impacto sobre os parceiros.
Porém, a Coreia do Sul foi o único
país a lembrar discretamente que
“moedas não devem ser um instru-
mento para desvalorizações com-

petitivas”. O won coreano se valori-
zou 6% contra o iene neste ano,
após alta de 20% em 2012, cortan-
do a competitividade de seus pro-
dutos contra os rivais japoneses.

Autoridades em Seul admitem
que conflitos sobre divisas podem
aumentar nos próximos meses,
depois que ministros das Finanças
e presidentes de bancos centrais
do G-20 evitaram censurar Tóquio
por sua política do iene fraco.

Já o México abordou diretamen-
te na OMC a discussão sobre a “rá -
pida desvalorização” do iene,
aproveitando para alvejar indire-
tamente a proposta que o Brasil le-

vou sobre câmbio no ano passado.
Para o México, as causas da des-

valorização do iene são múltiplas,
e a “principal lição” a tirar é a difi-
culdade na OMC de se vincular co-
mércio a tipos de câmbio — justa -
mente o que o Brasil tem procura-
do fazer na entidade. O represen-
tante mexicano observou que a
moeda japonesa era cotada a 93,5
contra o dólar americano. Em ou-
tubro de 2012, valia 76 contra o
dólar e em outubro de 2008 sua
cotação era de 110.

A conclusão do México é que,
se houvesse instrumento comer-
cial para compensar a alteração

no valor das moedas, em um mo-
mento o Japão teria aplicado so-
bretaxa de uns 20% e em outro os
EUA é que teriam adotado a me-
dida, multiplicando os proble-
mas ao invés de resolvê-los.

O Brasil espera convencer os
parceiros na OMC a negociar futu-
ramente um mecanismo de desa-
fogo para um momento de valori-
zação excessiva, que permita im-
por sobretaxas para proteger sua
indústria. Mas ontem o país não
tocou no assunto no debate sobre
o Japão. O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, conhecido agora
como “Mister currency war” ( s r.

guerra cambial”) no cenário inter-
nacional, já tinha adotado um dis-
curso mais conciliador no fim de
semana em Moscou, após a reu-
nião do G-20. “O Japão apresentou
um plano de recuperação. A políti-
ca monetária expansionista do Ja-
pão não é criticada, e não houve
nenhuma censura no G-20 à políti-
ca japonesa, que é para combater o
risco da deflação”, disse.

Nos mercados de moedas, a
fragilidade do iene continua do-
minando os debates. Certos ana-
listas acham que a moeda pode se
desvalorizar um pouco mais, pa-
ra 95 ienes por dólar.

Energia País vai produzir fora cerca de 3 milhões de barris por dia até 2015

China vai dobrar produção
de petróleo no exterior
Ajay Makan e Leslie Hook
Financial Times, de Londres e Pequim

A China está a caminho de
produzir suficiente petróleo fora
de suas fronteiras a ponto de ri-
valizar com membros da Opep
como o Kuait e os Emirados Ára-
bes Unidos, depois que suas em-
presas petrolíferas estatais gas-
taram um recorde de US$ 35 bi-
lhões comprando concorrentes
estrangeiras no ano passado.

Em sua primeira mensuração
do impacto de recentes investi-
mentos chineses em petróleo no
exterior, a Agência Internacional
de Energia (AIE, que representa os
países importadores de petróleo)
calcula que em 2015 as compa-
nhias petrolíferas chinesas deve-
rão produzir 3 milhões de barris

por dia no exterior, quase dobran-
do sua produção no exterior em
2011, pouco superior a 1,5 milhão
de barris por dia e equivalente à
produção anual do Kuwait.

“A China deverá tornar-se um
importante país produtor fora de
suas fronteiras”, disse Fatih Birol,
economista-chefe da AIE, ao “Fi -
nancial Times” durante a Semana
IP, uma reunião anual da indús-
tria petrolífera em Londres. “Uma
parte significativa do aumento
da produção estrangeira vem de
negócios [fusões e aquisições]
concluídos no ano passado.”

O surto de aquisições por em-
presas petrolíferas chinesas — e
seus investimentos em tecnolo-
gias não convencionais de perfu-
ração — está remodelando o se-
tor petrolífero mundial.

Empresas petrolíferas chinesas,
como a Cnooc e  a Sinopec envolve -
ram-se em uma onda de compras
nos últimos anos, tendo gasto US$
92 bilhões desde o início de 2009
em ativos petrolíferos e gasosos
em diversos países — dos EUA a
Angola —, segundo a Dealogic. No
ano passado, essas aquisições atin-
giram o recorde de US$ 35 bilhões.
Os negócios envolveram tanto as-
sociações como aquisições.

Alguns analistas e políticos te-
mem que a China esteja “apode -
r a n d o - s e” de campos petrolíferos
para garantir suas próprias ne-
cessidades energéticas. Análises
da AIE e de outros observadores,
porém, indicam que as empresas
petroleiras de Pequim geralmen-
te vendem sua produção no mer-
cado internacional, em vez de

transportar o petróleo à China.
Executivos chineses do setor pe-

trolífero dizem que seria impossí-
vel, para eles, atender às necessida-
des energéticas de seu país por
meio de aquisições no exterior, de-
vido à enorme escala da demanda.
A China é o segundo maior impor-
tador mundial de petróleo.

“Muitos grupos chineses no se-
tor energético estão tentando as-
segurar uma produção fora de
seu país”, disse Birol, acrescen-
tando que os principais motivos
são “interesses comerciais”.

A obtenção de tecnologias cru-
ciais é outro objetivo das aquisi-
ções, principalmente visando
perfuração em águas profundas,
extração de gás de xisto e a explo -
ração de depósitos de areias
betuminosas.

Grupo rouba US$ 350
mi em diamantes no
aeroporto de Bruxelas
Daniels Michaels
The Wall Street Journal, de Bruxelas

Vinte e nove passageiros esta-
vam a bordo de um avião no aero-
porto de Bruxelas, na Bélgica, com
destino a Zurique (Suíça), na noite
de segunda-feira, aguardando as
últimas bagagens serem embarca-
das, quando ladrões fortemente
armados subiram correndo no
avião e roubaram mais de 120 pa-
cotes de diamantes cujo valor esti-
mado supera US$ 350 milhões.

Alguns dos oito assaltantes
mascarados ficaram em frente à
aeronave da Helvetic Airways com
metralhadoras, apontando suas
miras laser para os pilotos dentro
da cabine, enquanto outros força-
vam a equipe de terra a abrir as
portas dos compartimentos de
carga, segundo promotores belgas
e outras pessoas a par do ocorrido.

Os ladrões pegaram remessas
específicas e fugiram em minutos,
sem disparar um tiro, disse a pro-
motora belga Ine Van Wymersch.
“A ação foi bem preparada e mui-
to profissional”, afirmou.

O assalto ocorreu tão rápido e
de forma tão silenciosa que os
passageiros no interior do avião e
no terminal sequer souberam o
que aconteceu. “Não foi algo que
você espera ver na vida real”, disse
o porta-voz do aeroporto de Bru-
xelas, Jan Van der Cruysse. “Era al-
go que você veria nos filmes.”

Os ladrões pareciam ter infor-
mações detalhadas tanto sobre a
carga como sobre as operações do
aeroporto de Bruxelas, disseram
especialistas de segurança em
aviação, e provavelmente recebe-
ram ajuda de pessoas de dentro do
aeroporto. Isso ressalta o temor
das autoridades internacionais de
que, apesar dos muitos anos de
avanço em segurança aeroportuá-
ria, os muitos funcionários nessas
instalações continuam a represen-
tar uma ameaça por seu potencial
de ajudar não apenas criminosos,
mas também terroristas.

Esse crime audacioso foi o as-
salto a aeroporto de maior valor
em dez anos, disseram especialis-
tas em segurança de aviação.

Mas como ainda não estava cla-
ro o que foi roubado, as estimati-
vas do valor variaram. O valor de-
clarado dos diamantes roubados,
um misto de pedras brutas e lapi-
dadas, foi de US$ 50 milhões, de
acordo com uma porta-voz do
Centro Mundial de Diamantes de
Antuérpia, entidade que coordena
os negócios de diamantes na cida-
de belga. Outra pessoa a par dos
acontecimentos disse que o valor
das joias pode superar US$ 350 mi-
lhões. A promotora Van Wymersch
se recusou a estimar um valor para
as pedras roubadas.

A Swiss International Air Lines
(Swiss), para quem a Helvetic
operava o voo, declarou por meio
de um comunicado que o roubo
“foi evidentemente voltado para
objetos de valor” na aeronave, in-
cluindo diamantes. Nem os pas-
sageiros nem os quatro membros
da tripulação do jato Fokker 100
foram feridos, afirmou a Swiss.

Às 19:47 de segunda-feira, dois
veículos pretos com luzes azuis, se-
melhantes aos carros de polícia,
pararam em frente ao avião, que ti-
nha acabado de ser carregado, dis-
se a promotora Van Wymersch.

Aparentemente, os ladrões sa-
biam que uma área do perímetro

do aeroporto, protegida por duas
fileiras de cerca de três metros e
blocos de concreto, poderia ser
cruzada com mais facilidade de-
vido a uma obra em andamento,
disse uma pessoa familiarizada
com o ocorrido. As cercas foram
cortadas antes de o Audi A8 e o
furgão Mercedes, modelos fre-
quentemente usados por forças
de segurança belgas, chegarem
ao aeroporto, disse essa pessoa.

Os assaltantes entraram no ter-
reno do aeroporto entre patru-
lhas de segurança, disse outra
pessoa a par dos acontecimentos.

Parece que então os assaltantes
esperaram e só prosseguiram
após receberem a notícia de que
as pedras preciosas, que chega-
ram ao aeroporto em um cami-
nhão blindado e com escolta ar-
mada, já tinham sido embarca-
das no avião, disse a primeira pes-
soa. Os disfarces dos assaltantes
eram tão autênticos que tinham
as braçadeiras usadas pela polícia
do aeroporto, disse essa pessoa.

Um veículo encontrado de-
pois, completamente queimado,
“foi provavelmente usado” no
roubo, afirmou Van Wymersch.
“Nesse estágio das investigações,
tudo ainda é possível.”

O assalto foi incomum pela
sua ousadia e pelo número de
pessoas envolvidas, disse Robert
Read, diretor mundial para obras
de arte da seguradora especiali-
zada Hiscox, de Londres. “Oito
homens armados é um miniexér-
c i t o”, disse Read, que estima que
todo o grupo envolvido em orga-
nizar e atuar como olheiros deve
somar cerca de 20 pessoas.

Read disse que, embora a qua-
drilha tenha “tido sorte” pelo as-
salto ter ocorrido sem violência
e sem problemas, “o roubo é a
parte fácil”. Fazer a lavagem de
dinheiro de tantos diamantes
não será simples, disse ele. “É di-
fícil movimentar tantos recursos
sem levantar suspeitas.”

O Aeroporto de Bruxelas é uma
porta de entrada para diamantes e
ouro que passam por Antuérpia,
um centro mundial de negociação
de pedras e metais preciosos. Cerca
de US$ 200 milhões em diamantes
entram e saem da cidade diaria-
mente, sendo que 99% desse valor
passa pelo aeroporto, de acordo
com a porta-voz do Centro Mun-
dial de Diamantes da Antuérpia.

Antuérpia tem implementado
medidas rígidas de segurança nos
últimos anos, incluindo amplo sis-
tema de vigilância por câmeras,
por solicitação dos comerciantes.

O Findel Airport, aeroporto de
Luxemburgo, próximo à Bélgica,
está trabalhando para atrair bens
valiosos, criando uma zona de alta
segurança afastada da maioria das
atividades do aeroporto. “Há uma
enorme demanda por essas insta-
lações”, disse Read, da Hiscox.

Autoridades de segurança ad-
mitem que pode ser impossível
de evitar completamente even-
tos como o roubo de Bruxelas.
“Você pode minimizar o acesso à
informação, mas você não pode
nunca eliminar o risco”, disse
uma autoridade europeia da
área de segurança. O roubo de se-
gunda-feira foi o primeiro no ae-
roporto desde 2002, segundo a
promotora Van Wymersch.

Leia nas págs B12 e B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Temendo exigências, país tenta manter-se ‘p o b r e’
Associated Press

Após ter superado os Estados
Unidos como o país dono do
maior fluxo comercial do mundo,
a China não está contente com a
posição. Ao mesmo tempo em
que deseja ser um líder global, Pe-
quim insiste que ainda é uma na-
ção pobre, com medo de que a
perda desse status possa deflagrar
pedidos por ações para estimular
a economia mundial ou exigên-
cias por concessões nas áreas de

comércio e mudança climática.
Dados oficiais de comércio da

China e dos EUA indicam que o
país asiático no ano passado supe-
rou os americanos no total de im-
portações e exportações por US$
3,866 trilhões a US$ 3,822 trilhões.
No entanto, o Ministério do Co-
mércio chinês adotou a incomum
medida de negar publicamente
que o país é o novo número 1. Se-
gundo o ministério, num cálculo
utilizando os padrões da Organi-
zação Mundial do Comércio

(OMC) para a avaliação de merca-
dorias, a China em 2012 ficou atrás
dos Estados Unidos por US$ 15,6
bilhões — margem de apenas 0,3%.

“Creio que existe alguma preo-
cupação no Ministério do Comér-
cio de que isso possa ser usado co-
mo prova por países ocidentais de
que a China não faz sua parte para
reequilibrar a economia global”,
diz Xianfang Ren, analista para o
país da IHS Global Insight.

No comunicado, o Ministério
do Comércio afirmou que o pró-

ximo relatório de comércio glo-
bal da OMC, a ser divulgado no
fim deste mês ou início de março,
irá apresentar um novo cálculo,
mostrando a China atrás dos
EUA. Alguns analistas também
argumentam que os dados chi-
neses não são confiáveis, porque
muitas empresas informam nú-
meros falsos com o objetivo de
pagar menos impostos. No en-
tanto, como observa Ren, da IHS,
“é só uma questão de tempo até a
China se tornar o número 1”.

Premiê da Tunísia renuncia
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O primeiro-ministro da Tunísia,
Hamad Jebali, renunciou ao cargo
ontem após ver fracassadas as
negociações para formar um novo
governo de coalizão no país. Ele tem
tentado formar um novo gabinete
desde a crise política deflagrada pelo
assassinato do líder opositor Chokri
Belaid, no último dia 6. A morte de
Belaid deu início a uma nova onda de
protestos no país e provocou a
renúncia de vários membros do
gabinete de Jebali. O premiê afirmou
ontem que sua renúncia era uma
“grande decepção” e disse ter
prometido abdicar do cargo caso suas
iniciativas para formar um novo
governo falhassem. Ele afirmou ainda
que o novo governo deve resgatar a
confiança do povo. Na foto, Jebali
(esq.) cumprimenta o presidente
Monce Marzouk após renunciar.

Argentina e Brasil buscam salvar projeto da Vale
Chico Santos
Do Rio

Os governos do Brasil e da Ar-
gentina decidiram juntar forças
na tentativa de fazer com que a
Va l e mantenha vivo o gigantesco
projeto de exploração da jazida
de potássio de Rio Colorado, na
província argentina de Mendoza.

Com investimento orçado em
cerca de US$ 6 bilhões, o projeto
está em compasso de espera des-
de dezembro do ano passado
quando a mineradora brasileira
decidiu reavaliar sua economici-
dade diante do aumento de cus-

tos gerado, principalmente, pela
desvalorização do peso, a moeda
do país vizinho.

Os dois países elegeram uma
comissão formada por dois re-
presentantes de cada lado para
coordenar as negociações em
andamento. Segundo uma fonte
do Itamaraty, os negociadores
brasileiros são o ministro do De-
senvolvimento, Fernando Pi-
mentel, e o assessor especial de
Assuntos Internacionais, Marco
Aurélio Garcia.

“Tanto nossos embaixadores
em Brasília e Buenos Aires como
as equipes designadas por nós e

pela presidente Dilma Rousseff
estão trabalhando denodada-
mente para que Vale continue na
Argentina, continue com o inves-
t i m e n t o”, disse ontem à tarde o
ministro das Relações Exteriores
argentino, Héctor Timerman. A
declaração contrasta com amea-
ça de cassação da licença de lavra
da Vale que chegou a ser feita pe-
lo governo de Mendoza. Para o
ministro, “o projeto ainda vai dar
muita satisfação para ambas as
partes, para o investidor (a Vale)
e para a República Argentina”.

A Vale informou em nota que o
projeto não estava suspenso,

apesar do recesso de fim de ano
dos trabalhadores ter sido esten-
dido até agora. No início do mês.
Murilo Ferreira, presidente-exe-
cutivo da Vale foi à Argentina e se
reuniu com Francisco Perez, go-
vernador da Província de Mendo-
za. Participaram do encontro o
Embaixador do Brasil, o ministro
Fernando Pimentel e Sergio Leite,
executivo da Vale no projeto. No
encontro, foi acertado a data de
28 de fevereiro para a Vale apre-
sentar um plano revisto dos in-
vestimentos no projeto do Rio
Colorado e pagar os salários atra-
sados. (Com ValorPRO)

Curtas

Desemprego argentino
A taxa de desemprego no quar-

to trimestre de 2012 na Argentina
ficou em 6,9% , segundo dados ofi-
ciais. Contra o mesmo período de
2011, houve um aumento de 0,2
pontos percentuais. Com exceção
do resultado de 2011, este foi o
quarto trimestre com menor índi-
ce de desemprego em sete anos.

Imóveis portenhos
O mercado imobiliário em Bue-

nos Aires teve uma retração de
27% em 2012, em comparação
com a 2011. É o maior recuo regis-
trado pelo segmento desde 1998 e
está relacionado ao controle sobre
o câmbio imposto pelo governo a
partir de outubro de 2011.
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