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Duas cidades

MALABO

E xistem duas cidades
dentro de Malabo, a
capital da Guiné
Equatorial. Uma vi-

ve na pobreza, com favelas,
ruas estreitas e sem calçamen-
to, esgoto a céu aberto e uma
epidemia permanente de ma-
lária. Outra, têm avenidas lar-
gas e bem iluminadas, condo-
mínios de luxo, hotéis impo-
nentes, praias artificiais e até
mesmo uma “vila presiden-
cial”, com dezenas de casas lu-
xuosas para receber visitan-
tes ilustres.

As duas cidades, Malabo
velha e Malabo 2, convivem
lado a lado, fruto da ambição
e dos delírios de grandeza de
Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, presidente do país
há 34 anos. Desde 2004, quan-
do o país começou a ganhar
dinheiro com a exploração
do petróleo, o ditador – que
derrubou o próprio tio em
um golpe – decidiu investir
no que chama de moderniza-
ção do país e na tentativa de
atrair estrangeiros para a

Guiné Equatorial.
O Produto Interno Bruno per

capita subiu para US$ 19 mil nos
últimos 10 anos, graças ao petró-
leo, mas metade da população
ainda vive na pobreza. Para o pre-
sidente, no entanto, Malabo 2 é a
mostra de que “acredita no de-
senvolvimento da África”. Mala-
bo velha, no entanto, ficou entre-
gue à miséria e aos mosquitos.

Despesas. Desde que começou
a construção da nova cidade já
foram gastos € 580 milhões em

prédios e infraestrutura que dei-
xariam envergonhadas a maior
parte das cidades brasileiras. O
centro de convenções, todo de
vidro e metal, com paredes co-
bertas de granito de cima a bai-
xo, faz vizinhança com uma vila
de 50 mansões construídas para
receber os presidentes da União
Africana em encontros no país,
mesmo a Guiné Equatorial não
sendo a sede permanente da UA.

Cada casa possui seis suítes e
salões de recepção. Em frente ao
Centro de Convenções, uma

churrascaria de propriedade
da primeira-dama, Constan-
cia Mangue, traz a cada semes-
tre 20 brasileiros para assar e
servir o rodízio de carnes sa-
boreadas por visitantes ilus-
tres. Malabo 2, no entanto,
não é a única extravagância de
Mbasogo.

Convencido de que Malabo
– uma ilha que fica, na verda-
de, no litoral de Camarões – é
muito vulnerável, o presiden-
te decidiu construir uma nova
capital, no meio da selva. Pla-
nejada por um escritório de ar-
quitetura português, a nova
capital, Djibloho, tem linhas
modernas, lagos artificiais,
campos de golfe e até, possi-
velmente, um circuito de Fór-
mula 1 para atrair turistas –
não existe menção a casas po-
pulares. Mbasogo sonha inau-
gurar Djibloho em 2020.

O eterno presidente da Gui-
né Equatorial domina seu
país com mão de ferro. Estran-
geiros – especialmente jorna-
listas – são proibidos de tirar
fotos de prédios públicos. Seu
filho, Teodorin Nguema
Obiang, é também vice-presi-
dente e ministro de seguran-
ça nacional, e sua mulher,
Constancia, além da churras-
caria é dona de supermerca-
dos e imóveis em Malabo. Teo-
dorin, que passou o último
carnaval em Salvador, onde
patrocinou o bloco afro Ilê
Aiyê, é procurado pela Justiça
francesa por lavagem de di-
nheiro e desvio de recursos
públicos estrangeiros. / L.P.
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O abismo que divide as econo-
mias fortes e fracas da zona do
euro se alargou para incluir seu
par central em fevereiro, quan-
do empresas francesas sofreram
seu pior mês em quatro anos em
franco contraste com uma prós-
pera Alemanha.

A distância entre as duas maio-
res economias da zona do euro é
a maior desde que os Índices de
Gerentes de Compras (PMIs, na
sigla em inglês) começaram em
1998, conforme revelou a sonda-
gem mais recente.

Isso desferiu um golpe nas es-
peranças de que a zona do euro
poderia sair em breve da reces-
são, mostrando que a retração
nas empresas da região se agra-
vou inesperadamente neste
mês.

Os últimos PMIs também su-
gerem que o “contágio positivo”
entre mercados financeiros ob-
servado pelo presidente do Ban-
co Central Europeu, Mario Dra-
ghi, em janeiro, pode demorar
muito para filtrar para a econo-

mia real.
“A melhora nos mercados fi-

nanceiros não será suficiente
por si só para iniciar uma recupe-
ração econômica”, disse Ben
May, da Capital Economics.

Enquanto empresas na Alema-
nha mantinham uma taxa de
crescimento saudável, as empre-
sas francesas de serviços sofre-
ram seu pior baque desde a Gran-
de Recessão no início de 2009.

Os PMIs pesquisam milhares
de empresas a cada mês e estão
em nítido desacordo com o âni-
mo otimista nos mercados finan-
ceiros e a melhora da confiança
do investidor, sugerindo que a
economia real não está conse-
guindo melhorar por trás de um
lustro de otimismo.

A compiladora de pesquisas
Markit disse que os dados france-
ses eram mais condizentes com
uma economia periférica em difi-
culdade da zona do euro como
Espanha e Itália, do que com um
motor de crescimento chave jun-

to com a Alemanha.
“Há questões na economia

francesa que estão sendo des-
mascaradas pela profundidade e
severidade desta crise”, disse Pe-
ter Dixon, economista de capi-
tais globais do Commerzbank.

Ele disse que a França tem
grandes problemas estruturais,
e também que a atividade empre-
sarial pode ter sido obstruída pe-
la confusão nas políticas econô-
micas do governo.

O PMI Eurozone Services da
Markit caiu, em fevereiro, de
48,6 para 47,3, marcando um ano
abaixo do limiar de 50 para o cres-
cimento e confundindo expecta-
tivas para um aumento para 49,0
de mais de 30 analistas consulta-
dos pela Reuters.

Nenhum deles previra uma lei-
tura tão ruim.

Markit disse que os últimos
PMIs apontavam para um enco-
lhimento da economia da zona
do euro de 0,2% a 0,3% no primei-
ro trimestre, depois de uma con-
tração estimada de 0,4% no fim
do ano passado.

Isso é mais preocupante do
que a pesquisa da Reuters com
economistas da semana passa-
da, que sugeriu que a economia
ficará apenas estagnada neste tri-
mestre.

Na Holanda, a confiança do
consumidor caiu para seu nível
mais baixo desde que os regis-
tros começaram, o desemprego

atingiu seu ponto mais alto em
16 anos, e os preços das casas
mostraram a queda anual mais
acentuada desde 1995.

Contágio, mas não positivo.
Ao contrário das vizinhas Fran-
ça e Holanda, a Alemanha teve
um bom começo de ano.

O moral do investidor alemão
subiu neste mês ao seu nível
mais alto em quase três anos. O
escritório de estatísticas infor-
mou na terça-feira que o empre-

go cresceu para um ponto mais
alto desde a reunificação, no
quarto trimestre.

“A Alemanha está numa posi-
ção muito melhor. Em termos de
exportações, ela provavelmente
está mais exposta aos mercados
emergentes da Ásia do que qual-
quer outra grande economia eu-
ropeia”, disse Dixon, do Com-
merzbank.

“Por essa razão, acredito que
ela provavelmente se beneficia-
rá do crescimento da demanda

na Ásia em particular.” Mesmo
assim, há limites para o que a
prosperidade alemã pode fazer
pelo resto da região, assolada
por dura austeridade orçamentá-
ria e aumento do desemprego.

“Os números atuais são um
teste de realidade: a melhoria da
Europa foi até agora uma histó-
ria de mercados financeiros, en-
quanto a economia real conti-
nua estagnada”, disse Peter Van-
den Houte, economista-chefe
para a zona do euro na ING.

“O pano de fundo positivo é
que, agora que os mercados per-
ceberão que a recuperação da zo-
na do euro continua sendo uma
estrada longa e sinuosa, parte da
pressão pelo aumento da taxa de
câmbio do euro provavelmente
desaparecerá.”

O euro caiu para um ponto
mais baixo em seis semanas, pa-
ra US$ 1,32, após a divulgação
dos dados, enquanto os papéis
acionários europeus sofreram
uma forte queda.

Os pedidos novos em empre-
sas do setor de serviço da zona
do euro – que incluem bancos,
empresas de TI, hotéis e restau-
rantes – caíram a uma taxa mais
acelerada neste mês, e o índice
encolheu fortemente de 48,4 em
janeiro para 46,0.

Isso é pouco auspicioso para o
PMI em serviços do próximo
mês. / TRADUÇÃO DE CELSO
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Cresce abismo entre economias francesa e alemã
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África vai
pedir em
cúpula ajuda
de Dilma
Países africanos querem a criação de fundo
em que Brasil seria o maior investidor

MALABO VELHA E NOVA
CONVIVEM LADO A LADO
Fruto da ambição e dos delírios do presidente Mbasogo, há 34 anos no
poder, uma tem favelas e esgoto a céu aberto; a outra, até praias artificiais

Outro mundo. População da velha Malabo vive na pobreza

Contrastes. Na construção da Malabo 2 já foram investidos € 580 milhões em prédios e infraestrutura de primeiro mundo

● América do Sul
Além de Dilma, estarão presentes
apenas o presidente da Bolívia,
Evo Morales; da Guiana, Donald
Ramotar; do Suriname, Dési Bou-
terse; e o presidente em exercício
da Venezuela, Nicolás Maduro.

Positivo. Sede da Volks na Alemanha; país começou bem 2013

Lisandra Paraguassu
ENVIADA ESPECIAL/MALABO

A presidente Dilma Rousseff
será recebida, hoje, na Guiné
Equatorial, com insistentes
pedidos de 54 representantes
de países africanos para que o
Brasil concorde com a criação
de um fundo de cooperação pa-
ra financiar programas na re-
gião.

Em plena crise econômica in-
ternacional, a 3.ª Cúpula África/
América do Sul (ASA) se dividiu
nos últimos dias entre pobres e
não tão pobres – os que se benefi-
ciariam do fundo e quem teria a
obrigação de ser o financiador.
Maior economia das duas re-
giões, o Brasil deixou claro sua
posição: tem limitações financei-
ras e não acha a ideia, levantada
em 2009 na Venezuela, tão boa
assim.

O assunto foi discutido nas
reuniões prévias, durante os en-
contros de chanceleres. “O Bra-
sil contribui hoje em projetos de
cooperação que beneficiam 40
países africanos. Como país te-
mos limitações financeiras”, afir-
mou o ministro das Relações Ex-
teriores, Antonio Patriota, em
seu discurso. “Estou convenci-
do de que temos de investir nos-
so tempo e esforços na elabora-
ção de bons projetos que pos-
sam ser executados pelas estru-
turas de colaboração já existen-
tes. Para bons projetos não falta-
rão recursos.”

A intenção dos africanos é que
o fundo seja formado por doa-
ções voluntárias dos países dos
dois continentes. O que se espe-
ra, no entanto, é que os mais ri-

cos – Brasil principalmente, mas
também Venezuela, Colômbia e
Argentina – sejam os maiores fi-
nanciadores. Além disso, pedem
os africanos, teria de ser criada
uma estrutura permanente, uma
secretaria da ASA, para manejar
os recursos, algo que o Brasil
também não vê necessidade.

Caminhos. Mais tarde, em con-
versa com jornalistas brasilei-
ros, Patriota disse que a ASA pre-
cisa “encontrar caminhos e se
consolidar, estruturando-se me-
lhor” e essa não é a discussão
principal agora. Para evitar o con-
fronto direto, o Brasil deve pro-
por uma solução diplomática: a
criação de um grupo de trabalho
para analisar o fundo, e deve ser
acompanhado por Venezuela e
Colômbia, os dois outros países
sul-americanos que possivel-
mente seriam financiadores do
suposto fundo.

Apesar da maior parte dos paí-
ses africanos ter crescido acima
da média mundial nos últimos
anos e muitos deles terem rique-
zas como petróleo e outros mine-
rais, a discrepância econômica e
social entre as duas regiões ain-
da é evidente. Enquanto os sul-
americanos miram o comércio –
especialmente as exportações
para a África –, os africanos pe-
dem cada vez mais cooperação.
Hoje, o Brasil já dedica metade
dos seus recursos para coopera-
ção com os africanos e avalia
que, no momento, não poderia
financiar ainda mais através de
um fundo que não se sabe como
seria gerido e sobre o qual não
teria o controle que acredita ne-
cessário.

A presidente, que chega hoje
de madrugada a Malabo, não de-
verá ceder aos apelos dos líderes
africanos. Apesar do professo de-
sejo de estreitar as relações com
o continente, o recado de Dilma
foi dado através dos seus auxilia-
res: o Brasil tem limitações e a
América do Sul ainda é uma zona
também em desenvolvimento.

● Contrastes

Indicadores recentes
põem em dúvida o
otimismo do mercado de
que zona do euro estaria
saindo da recessão

PETER DIXON
ECONOMISTA DO COMMERZBANK
“Há questões na economia
francesa que estão sendo
desmascaradas pela severidade
da crise...A Alemanha está numa
posição muito melhor.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




