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Artigo

Europa contra a ganância corporativa

MADRI

Os funcionários da Iberia come-
çaram ontem uma nova série de
greves de cinco dias para protes-
tar contra o plano de ajuste da
companhia, que prevê 3.807 de-
missões. Um total de 1.280 voos
foi cancelado nesse período pela
Iberia, Iberia Express, Vueling e
Air Nostrum. A maioria dos pas-
sageiros foi realocada em voos
de outras transportadoras.

A Iberia, que cancelou 431
voos nesta semana, disse que

acomodou 95% dos 40 mil passa-
geiros afetados pela greve. No
Brasil, a companhia aérea cance-
lou oito voos entre São Paulo e
Madri que estavam previstos pa-
ra esta semana.

Não houve incidentes relevan-
tes no começo da greve nos aero-
portos da Espanha, segundo re-
presentantes da Iberia e do ges-
tor aeroportuário Aena.

A Iberia e os representantes
dos trabalhadores chegaram a
acordo em 21 de fevereiro para
aceitar um mediador na disputa
trabalhista, mas os sindicatos
disseram que manteriam as para-
lisações e a companhia afirmou
que continuaria com as demis-
sões em massa. As greves contra
o plano de ajuste começaram em
22 de fevereiro.

A companhia Turkish Airlines

anunciou que vai cancelar 16
voos esta semana por conta da
greve, isso porque com a parali-
sação da companhia da Espa-
nha, a Turkish fica sem o supor-
te que recebe em terra da espa-
nhola.

Os voos cancelados são seis
entre Barcelona e Istambul e dez
entre Madri e a cidade turca.

Portugal. Em Lisboa, oito sindi-
catos representando cerca de 7
mil trabalhadores da companhia
portuguesa TAP entregaram on-
tem no Ministério de Economia
um aviso de greve para os dias 21,
22 e 23 de março em protesto pe-
los cortes nos salários.

Porta-vozes dos funcionários
explicaram que a paralisação é
para expressar o repúdio aos cor-
tes impostos ao setor público

nos orçamentos estaduais de
3,5% a 10% dos salários brutos
acima de€ 1,5 mil.

Representantes sindicais la-
mentaram que a TAP seja incluí-

da na categoria de funcionalis-
mo público quando interessa e
recordam que a empresa tem ín-
dices notáveis de custo-benefí-
cio. A companhia aérea estatal

portuguesa esteve bem perto de
ser vendida no ano passado para
o magnata brasileiro-colombia-
no Germán Efromovich, mas o
governo português recusou a
oferta.

No sábado, reportagem do Es-
tado informou que o grupo Sy-
nergy, de Efromovich, dono da
Avianca, poderá fazer uma nova
proposta para comprar a TAP. O
empresário José Efromovich,
controlador do grupo com o seu
irmão Germán, disse que aguar-
da a publicação de um novo edi-
tal para a privatização da empre-
sa. “Se as condições forem favo-
ráveis, vamos participar.”

O grupo Sinergy foi o único a
chegar à etapa final do processo
de privatização da TAP no ano
passado. A proposta foi recusa-
da pelo governo por falta de uma
carta de crédito que garantia o
sinal do pagamento. / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS COM MARINA

GAZZONI

O s tempos estão difíceis pa-
ra quem ganha muito. Na
semana passada a União
Europeia concordou em

introduzir um limite para as bonifica-
ções dos altos escalões dos bancos,
medida que afetará alguns milhares
de executivos de bancos só em Lon-
dres. E, neste fim de semana, os elei-
tores da Suíça deram aos acionistas a
possibilidade de influir na direção e
nos salários dos executivos com vis-
tas a impedir aumentos de salários
exorbitantes.

Estas duas decisões refletem um
novo clima que hoje toma conta do

continente europeu. Os aumentos ver-
tiginosos de salários dos CEOs e mem-
bros de diretorias em vários setores
outrora considerados um inevitável
subproduto das economias de merca-
do, já não são mais aceitos. Hoje nem
mesmo a sugestão de que a repulsa da
sociedade seria por inveja influencia
os críticos.

Em toda a Europa políticos de esquer-
da acolheram com satisfação as notí-
cias vindas de Bruxelas e Berna. “Viva
os suíços”, disse Harlem Desir, líder
dos socialistas franceses durante uma
entrevista para “France Info”. O refe-
rendo na Suíça foi um passo na mesma
direção de um novo limite para as boni-
ficações que a França vem insistindo há
muito em Bruxelas, disse ele. “Tudo is-
to faz parte da luta contra um mundo
financeiro que se tornou selvagem e
que não pode mais ser autorizado a im-
por suas próprias regras para a econo-
mia”.

Na Alemanha membros do Partido
Social Democrata também exultaram.

Joachim Poss, líder do partido no Par-
lamento disse que a Alemanha deve res-
tringir ainda mais o limite para as boni-
ficações aprovado pela União Europeia
e estendê-lo para outros setores, afir-
mando que novas leis inspiradas pelo

referendo suíço são necessárias para
impedir aumentos exorbitantes dos sa-
lários dos executivos.

Os dias em que a resistência aos salá-
rios astronômicos dos CEOs era mal
vista mesmo entre políticos social-de-
mocratas já ficaram no passado. Na dé-
cada de 90, o partido estava muito an-
sioso para mudar sua imagem de classe
trabalhadora e a distribuição de rique-
za foi então descartada como algo ultra-
passado. Políticos modernizadores co-
mo o premiê inglês Tony Blair e seu
colega alemão Gerhard Schroeder esta-
beleceram alíquotas marginais de im-
posto decrescentes e procuraram corte-
jar os capitães da indústria. “Estamos
muito tranquilos quanto ao fato de as
pessoas se tornarem milionárias, desde
que paguem seus impostos”, disse Pe-
ter Mandelson, político do Partido Tra-
balhista britânico, que ocupou vários
ministérios no governo de Blair e foi
um dos principais arquitetos na renova-
ção da imagem do partido como o
“New Labour”.

Os tempos estão mudando. Agora, re-
pentinamente, é aceito o fato de o Esta-
do interferir nas questões salariais.
“Precisamos de regras mais rígidas con-
tra as remunerações excessivas pagas

na Alemanha também”, afirmou
Gerhard Schick, parlamentar membro
do partido dos Verdes. Por outro lado,
o presidente socialista da França, Fran-
çois Hollande, não vacila na sua luta
por um super imposto. A planejada alí-
quota de 75% sobre rendas superiores a
um milhão de euros foi declarada in-
constitucional, mas ele pretende apre-
sentar uma emenda. Paris está pensan-
do num imposto de 65% cobrado de ca-
sais cuja renda conjunta for superior a
dois milhões de euros.

Mesmo numa economia mais liberal
como a da Grã-Bretanha os tempos es-
tão mudando. A filosofia de Mandelson

está superada, afirma Olaf Cramme, di-
retor do Policy Network, um grupo de
estudos simpatizante da ala de centro-
esquerda do Partido Trabalhista.

O líder do partido, Ed Miliband é
“um social democrata europeu conti-
nental”, que defende limites nas bonifi-
cações e uma redistribuição da riqueza,
diz ele. Mas não são posições que ele

pretende revelar aos eleitores agora.
O Partido Trabalhista está preso a

um dilema. A reputação dos banquei-
ros pode ser tão ruim na Inglaterra
quanto no continente europeu, mas
o setor financeiro britânico é um im-
portante propulsor da economia e
empregador. Qualquer ataque à
City, o distrito financeiro londrino,
é considerado antipatriótico, de ma-
neira que o partido hesita em entrar
no debate europeu sobre tetos para
as bonificações.

O secretário britânico das finan-
ças George Osborne, ministro de ga-
binete do governo conservador res-
ponsável pelas questões econômi-
cas e financeiras, deve questionar o
novo limite para as bonificações pa-
gas aos executivos dos bancos quan-
do os ministros das finanças da UE
se reunirem em Bruxelas. Mas isto
nada mais será do que uma crítica
feita mais por obrigação do compro-
misso já firmado pelo Parlamento
Europeu, a Comissão Europeia e a
presidência rotativa da UE, atual-
mente nas mãos da Irlanda. Nin-
guém espera alguma coisa mais além
de mudanças superficiais - nem mes-
mo a Associação de Bancos britâni-
ca. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

Nova greve da Iberia deve cancelar voos no Brasil

Altos salários dos executivos
em vários setores da
economia, antes inevitáveis,
já não são mais aceitos e
causam repulsa da sociedade
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China se
torna maior
importador
de petróleo
País ultrapassou os EUA, que lideravam o
ranking mundial desde meados dos anos 70

Consumidor. Engenheiros chineses fazem verificações de rotina em refinaria: país supera os EUA em importação de petróleo

LONDRES

A China ultrapassou os Esta-
dos Unidos como maior im-
portador líquido de petróleo
do mundo. Trata-se de uma
mudança histórica que deverá
mexer com a geopolítica dos
recursos naturais no mundo,
informa o ‘Financial Times’
na sua edição online.

Os EUA têm sido o maior im-
portador líquido de petróleo des-
de meados dos anos 1970, o que
influenciou a política externa de
Washington na direção dos paí-
ses ricos em petróleo, como Ará-
bia Saudita, Iraque, Venezuela,
Nigéria e a região do mar Cáspio.

A mudança entre China e Esta-
dos Unidos, entretanto, ainda é
preliminar. O mercado de ener-
gia vai aguardar mais dados men-
sais antes de confirmar a troca
de posição entre os dois países
no ranking de importação global
de petróleo, em parte porque ra-
zões tributárias podem ter dis-
torcido as estimativas de impor-
tações líquidas em dezembro.

Tradicionalmente, as empre-
sas petrolíferas dos EUA redu-
zem suas compras líquidas de pe-

tróleo no fim do ano para dimi-
nuir seus estoques e, dessa for-
ma, suas despesas com impos-
tos, observa o FT.

As importações líquidas de pe-
tróleo dos EUA – que incluem
petróleo bruto e derivados refi-
nados – caíram em dezembro pa-
ra 5,98 milhões de barris/dia, o
menor volume desde fevereiro
de 1992, de acordo com dados
preliminares do Departamento
de Energia dos EUA. No mesmo
mês, as importações líquidas de
petróleo da China subiram a 6,12
milhões de barris/dia, segundo
informações oficiais do país.

Inflação. Manter a inflação con-
trolada continua a ser o princi-
pal objetivo do Banco do Povo da
China (PBOC, o banco central
do país), segundo declarações
de Yi Gang, vice-presidente da
instituição, à rádio estatal chine-
sa. “Nesse estágio de desenvolvi-
mento da China, espero que
manter a inflação em um nível
modesto seja o principal objeti-
vo do PBOC”, disse Yi. “O banco
central vai continuar mantendo
a inflação em um nível relativa-
mente baixo”, acrescentou.

A inflação na China provavel-
mente vai se acelerar neste ano,
mas o PBOC ainda está confian-
te de que poderá manter o au-
mento dos preços sob controle,
disse Yi. Uma fonte do banco
central afirmou ontem que o ín-
dice de preços ao consumidor
(CPI, na sigla em inglês) do país
deverá subir cerca de 3% neste
ano, depois de avançar 2,6% em

2012.
As autoridades chinesas estão

seguindo adiante com a liberali-
zação da taxa de juros, segundo
Yi, que observou que o processo
precisa de tempo. “Não é possí-
vel que a liberalização da taxa de
juros seja alcançada imediata-
mente”, disse Yi.

Apesar de Yi não ter fornecido
detalhes sobre o assunto, os ór-

gãos reguladores da China estão
preocupados com a possibilida-
de de a liberalização da taxa de
juros reduzir os lucros dos ban-
cos e prejudicar alguns bancos
pequenos. Atualmente a China
não tem seguro de depósitos,
mas planeja criar tal sistema pa-
ra proteger os depositantes no
caso de falência de um banco. /
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Pressão. Funcionários da Ibéria protestam em Madri

● Diferença

Agora, repentinamente,
é aceito o fato de o Estado
interferir nas questões
salariais

Paralisação de cinco dias
é um protesto contra os
planos da empresa de
demitir 3.807; portuguesa
TAP também vai parar

5,98 milhões
de barris/dia foi a média de im-
portação dos EUA em dezembro

6,12 milhões
foi a média da China no mês

●✽
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




