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Internacional

Exportações da zona do euro têm forte queda
Dow Jones Newswires

As exportações dos 17 países
que usam o euro caíram no ritmo
mais acelerado em quase quatro
anos no último trimestre de
2012, segundo mostram dados
oficiais, reforçando os temores
entre os líderes da região de que a
taxa cambial do euro está preju-
dicando as chances de uma recu-
peração econômica do bloco.

A Eurostat, a agência de estatís-
ticas da União Europeia, disse on-
tem que as exportações da zona do
euro caíram 0,9% no quarto tri-
mestre do ano passado, em com-
paração ao terceiro, uma reversão
acentuada em relação ao cresci-
mento de 1% do período anterior.
Essa é a maior queda trimestral
desde os primeiros três meses de
2009, quando o bloco ainda estava
em recessão profunda.

Curtas

Dirceu em Caracas
O presidente do Supremo Tri-

bunal Federal, ministro Joaquim
Barbosa, vai decidir hoje se José
Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa
Civil, pode viajar para o enterro de
Hugo Chávez, presidente da Vene-
zuela, que morreu na terça-feira.
Em petição ao STF, os advogados
de Dirceu pediram permissão para
que ele “viaje para Caracas no in-
tuito de acompanhar o enterro do
presidente do referido país”. O en-
terro será amanhã O passaporte
de Dirceu está retido no STF desde
novembro, quando foi confirma-
da a condenação do ex-ministro
no julgamento do mensalão .

Livro Bege
A atividade econômica dos EUA

cresceu em ritmo “modesto a mo-

d e r a d o” entre os meses de janeiro
e fevereiro, segundo o Livro Bege,
relatório sobre o desempenho da
economia americana, divulgado
ontem pelo Federal Reserve. Dos
12 distritos do Fed, somente Bos-
ton e Chicago apresentaram um
crescimento lento. O mercado de
trabalho melhorou de forma ge-
ral, embora os planos para contra-
tações ainda estejam limitados.

Imóveis nos EUA
Os pedidos de financiamentos

imobiliários nos EUA avançaram
14,8% na semana encerrada em 1
de março, de acordo com dados
ajustados sazonalmente divul-
gados ontem pela Associação de
Bancos Hipotecários (MBA). Sem
considerar ajuste sazonal, houve
alta de 15,4%.

Comércio Americanos ainda compram quase 40% do petróleo da PDVSA

Apesar dos choques, EUA
e Venezuela mantêm elos
Sergio Lamucci e Fabio Murakawa
De São Paulo

Nos anos Chávez, as exporta-
ções de petróleo da Venezuela
para os Estados Unidos perde-
ram terreno, ao mesmo tempo
em que as vendas para a China
ganharam espaço importante,
especialmente nos últimos anos.
Os EUA ainda abocanham quase
40% das exportações venezuela-
nas do produto, mas a trajetória
de recuo deve continuar, num ce-
nário em que a produção ameri-
cana de petróleo e gás de xisto
cresce com força. As vendas para
a China, por sua vez, tendem a ter
cada vez mais relevância.

Em 1998, um ano antes de Chá-
vez assumir a Presidência, a Vene-
zuela exportou, em média, 1,718
milhão de barris de petróleo cru e
derivados por dia para os EUA. Em
2012, o total ficou em 951 mil, um
número 44,6% menor, segundo a
Agência de Informação sobre
Energia dos EUA. Quando se consi-
dera a diferença entre o que a Ve-
nezuela exportou e o que impor-
tou dos EUA, o recuo é maior, bei-

rando os 50%, de 1,7 milhão para
866,5 mil barris por dia (bpd).

Chefe de análise para a Améri-
ca Latina da consultoria Control
Risks, Nicholas Watson chama a
atenção para a crescente impor-
tância das vendas para a China,
um passo crucial na estratégia ve-
nezuelana de diversificar os mer-
cados para o petróleo e reduzir a
dependência dos EUA. “Em 2005,
a PDVSA [a estatal do petróleo]
exportava 49 mil bpd para a Chi-
na. Hoje, vende 518 mil e quer
chegar a 1 milhão em 2015”, diz
Watson, observando que essa não
é uma tendência de curto prazo.
“A China quer uma relação de for-
necimento de petróleo de longo
prazo com a Venezuela.”

Ele nota, porém, que os EUA são
um cliente muito importante para
a Venezuela. Os americanos ainda
compram cerca de 38% do petró-
leo venezuelano, e são um dos
poucos países que pagam preços
de mercado pelo produto, destaca.
As vendas para a China estão vin-
culadas a linhas de crédito conce-
didas pelo país asiático, e há uma
outra fatia vendida a preços subsi-

diados para países como Cuba.
Nos últimos anos, por sua vez, os

EUA também têm se empenhado
em reduzir a sua dependência do
petróleo de países instáveis, nota
Watson. Para ele, as exportações de
petróleo para a Venezuela tendem
a seguir em queda, mas a um ritmo
mais lento. Mas observa que, se as
projeções atuais de que os EUA po-
derão se tornar autossuficientes
em petróleo em cinco a oito anos
se concretizarem, a decisão da Ve-
nezuela de intensificar a relação
com a China terá se mostrado acer-
tada. À época em que o movimen-
to começou, não parecia uma deci-
são das melhores, porque os EUA
eram vistos como o mercado natu-
ral para o petróleo venezuelano.

Luiz Pinto, pesquisador do Insti-
tuto de Estudos Latino-America-
nos da Universidade de Columbia,
nos EUA, afirma que a Venezuela
teria que arcar com custos eleva-
dos, caso a produção americana a
partir do gás de xisto leve realmen-
te a uma diminuição drástica de
suas exportações aos EUA. Mas, pa-
ra ele, isso dificilmente acontecerá.
“O desenvolvimento do projeto de

xisto nos EUA tem tido um desen-
volvimento intenso e rápido”, afir-
ma. “Mas o objetivo dos america-
nos é diminuir a dependência em
relação ao Oriente Médio.”

Segundo ele, a Venezuela, ape-
sar da retórica anti-imperialista
do chavismo, não é um alvo.

Também sob o ponto de vista
americano, diz ele, seria um erro
permitir que a China aumente
ainda mais a sua participação em
uma região como a América Lati-
na, “que historicamente está
muito mais sob a influência dos
EUA do que o Oriente Médio”.

Para Pinto, Nicolás Maduro — o
vice-presidente escolhido por Chá-
vez para ser seu sucessor — terá
uma postura muito mais modera-
da em relação aos EUA do que a do
líder bolivariano. “Neste momen-
to, o chavismo mantém o discurso
de polarização, do inimigo exter-
no, do risco de uma invasão estran-
geira, para o caso de haver alguma
instabilidade no país”, afirma.
“Mas, uma vez eleito, Maduro ten-
de a ser mais moderado. Talvez até
abra mais o relacionamento com o
governo americano”, afirma.

Para médico do Sírio,
Cuba foi opção por sigilo
Raphael Di Cunto
De São Paulo

A escolha do presidente Hugo
Chávez de realizar o tratamento de
câncer em Cuba, recusando convi-
tes do Brasil e em detrimento de
unidades hospitalares da própria
Venezuela, deveu-se muito mais ao
aspecto ideológico e político do
que medicinal, analisam especia-
listas ouvidos pelo Va l o r .

O oncologista Raul Cutait, inte-
grante da equipe do Sírio Libanês
que tratou o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e a presidente Dilma
Rousseff de câncer, diz que o hospi-
tal foi consultado para cuidar do ve-
nezuelano, mas Chávez desistiu para
manter em sigilo seu estado de saú-
de. “Ele não veio porque percebeu
que não haveria a possibilidade de
fazer tudo tão escondido como foi
feito por todo esse tempo.”

A declaração de Cutait, que não
dá detalhes da negociação nem da

doença, confirma os rumores de
que Dilma e Lula ofereceram ajuda
a Chávez, que preferiu tratar-se em
Cuba, onde o controle de informa-
ções é maior — sequer sabe-se com
certeza qual foi o tipo de câncer
que vitimou o presidente.

Para a professora de medicina Lí-
gia Bahia, da Universidade Federal
do Rio Janeiro (UFRJ), a escolha por
Cuba foi ideológica, para mostrar os
avanços da “revolução socialista” na
medicina, e política — ele enfrenta-
ria uma eleição e a saúde frágil cria-
ria incerteza nos eleitores. “Os proto-
colos de atendimento de câncer são
internacionalizados e o tratamento
é praticamente o mesmo em todo o
mundo. Não faria tanta diferença ser
tratado no Brasil ou em Cuba”, diz.

Segundo Lígia, mesmo os hospi-
tais da Venezuela seriam adequa-
dos. “A Venezuela também tem
centros de referência, com ótimos
cirurgiões e oncologistas. Mas lá
seria impossível guarda o sigilo.”

Planalto avalia que
mudança não afetará
empresas brasileiras
Sergio Leo
De Brasília

A possibilidade de mudanças
nas perspectivas de companhias
brasileiras com negócios bilio-
nários na Venezuela tem mais a
ver com possíveis turbulências
na economia venezuelana que
com eventuais mudanças de ru-
mo promovidas pelo vice-presi-
dente Nicolás Maduro, candida-
to do chavismo à sucessão de
Hugo Chávez e indicado pelas
forças políticas dominantes no
país como responsável pela con-
dução do processo eleitoral. Essa
é a avaliação predominante no
governo brasileiro, que vê Ma-
duro como um interlocutor con-
fiável e amistoso com o Brasil.

Maduro chegou a ajudar o go-
verno brasileiro a apaziguar ati-
tudes belicosas de Chávez, no
ano passado. Quando Chávez
quis cortar o fornecimento de
petróleo ao Paraguai após o im-
peachment do presidente Fer-
nando Lugo, Maduro foi o inter-
mediário dos apelos brasileiros
para evitar sanções econômicas
ao país. Foi também quem mo-
derou as posições venezuelanas
nas discussões da Rio +20, a con-
ferência sobre o clima hospeda-
da pelo Brasil em meados de
2012; e quem viabilizou a or-
dem de Chávez para acelerar as
negociações da Venezuela para
adoção das normas do Mercosul,
necessárias para integração do
país ao bloco.

Durante os últimos dias de
doença de Chávez, Maduro, inte-
rinamente no governo, manteve
sem mudanças o relacionamen-
to com as companhias brasileiras
que atuam no país, e, nas conver-
sas que teve com autoridades co-
mo o assessor especial da Presi-
dência Marco Aurélio Garcia e o
ministro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota, manifestou in-
teresse em seguir com os planos
de Chávez de buscar associações
com empresas brasileiras para as
reformas no setor produtivo que
o líder bolivariano pretendia fa-

zer no esforço para reduzir a de-
pendência da economia vene-
zuelana em relação ao petróleo.

Durante as negociações no ano
passado para incorporação das
tarifas do Mercosul pela Venezue-
la, e para remoção de barreiras ta-
rifárias, os negociadores vene-
zuelanos, subordinados a Madu-
ro, reservaram uma lista de “pro -
dutos sensíveis” de apenas 777
itens, com prazos mais longos de
redução de tarifas e aceitaram, in-
clusive, acrescentar o setor auto-
motivo na lista de produtos que
passarão a ter livre comércio com
o Brasil a partir de 2014 — os ve-
nezuelanos fizeram questão de
incluir nos acordos menções ao
“fortalecimento do sistema pro-
d u t i v o”, termo usado para os pro-
jetos bilaterais de apoio aos pla-
nos de industrialização do país
defendidos por Chávez.

A forte influência dos milita-
res, em quem Maduro buscou
apoio após a morte de Chávez,
serve de garantia para a manu-
tenção do contrato de até US$
780 milhões firmado com a Em -
braer para aquisição de 20 car-
gueiros E-190 (dez deles com a
compra garantida neste ano).

O governo venezuelano assi-
nou recentemente contrato para
ampliação da termelétrica de Cu-
manã com a Andrade Gutierrez,
com quem tem negócios que so-
mam quase US$ 4 bilhões. A Ode -
brecht, que tem receitas anuais
de R$ 3 bilhões com sua subsidiá-
ria na Venezuela, anunciou neste
ano a inclusão do país em seus
planos de investimento na área
de petróleo, onde é associada, em
dois campos, à estatal PDVSA.

Tranquilos em relação ao inte-
resse de Maduro em manter as
boas relações com o Brasil esta-
belecidas na era Chávez, o gover-
no e as empresas brasileiras só
não arriscam previsões sobre as
chances do futuro presidente na
gestão dos difíceis desafios da
economia venezuelana, como a
inflação crescente e a alta inefi-
ciência das empresa nacionali-
zadas pelo chavismo.

Sucessão e economia ameaçam ajuda a aliados
Fabio Murakawa
De São Paulo

A morte do presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez, em meio a um
momento delicado da economia
da nação, pode ter impactos im-
portantes para os países da Améri-
ca Central e do Caribe beneficia-
dos pelos generosos acordos de
venda de petróleo firmados pelo
líder bolivariano durante seus
quase 14 anos de governo.

Durante anos Chávez se valeu
desses acordos, com condições
muito favoráveis, levando em tro-
ca pouco mais do que legitimida-
de internacional ao seu polêmico
regime. Somente sob os três prin-
cipais tratados — a PetroCaribe, o
Acordo de Cooperação Energética
de Caracas e o Pacto de San José —,
a Venezuela financia em condições
especiais cerca de 410 mil barris
diários (bpd) de petróleo, ou cerca
de 27,5% de suas exportações to-
tais, de 1,5 milhão de barris.

Essa ajuda foi um dos principais
alvos dos ataques do opositor
Henrique Capriles na campanha
para as eleições presidenciais de
outubro, em que acabou derrota-
do por Chávez. Maduro, nomeado
publicamente por Chávez como
seu sucessor, terá de enfrentar no-

vas eleições em breve, contra o
mesmo Capriles. Mas, de acordo
com analistas, as dificuldades eco-
nômicas enfrentadas hoje pela Ve-
nezuela — cujo déficit fiscal é esti-
mado entre 12% e 17% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto), nível conside-
rado muito elevado — podem for-
çá-lo a rever, ao menos em parte,
essa ajuda petroleira.

“Reorganizar os subsídios e a
ajuda externa é uma alternativa
muito óbvia para melhorar as
contas públicas da Venezuela”,
afirma Nicholas Watson, analis-
ta-chefe para as Américas da
consultoria Control Risks.

Por esse raciocínio, seria mais
cômodo para Maduro — que não
dispõe do carisma e da força polí-
tica de Chávez na Venezuela — di -
minuir a ajuda para, ao menos
em parte, atenuar a força de um
esperado ajuste fiscal, que teria
consequências dolorosas para a
população e, consequentemente,
à popularidade do sucessor cha-
vista. “Cortar a ajuda não acarre-
taria perda de apoio interno a
M a d u r o”, afirma Watson.

Segundo ele, enquanto o for-
necimento a aliados estratégicos
como Cuba e Nicarágua deve ser
preservado, os pequenos países
da América Central ou ilhas cari-

benhas estão mais ameaçados.
Nessa situação, encontram-se
países como Bahamas, Belize,
Dominica, Granada e República
Dominicana, entre outros.

Esses países fazem parte de um
grupo de 16 nações que, juntas, re-
cebem cerca de 96 mil bpd sob o
acordo da PetroCaribe — Cuba, so-
zinha, recebe 155 mil bpd. Pelo
tratado, caso o barril esteja acima
de US$ 100, 60% da fatura são fi-
nanciados em 25 anos, com abas-
tecimento inicial gratuito por dois
anos e juro de 1% ao ano. Caso o
preço do barril esteja entre US$ 50
e US$ 100, as condições são idênti-
cas, só que para 40% da fatura.

“Essas condições são absoluta-
mente excepcionais”, afirma
Luiz Pinto, pesquisador do Insti-
tuto de Estudos Latino-America-
nos da Universidade Columbia,
que estima que o financiamento
da PetroCaribe alcance cerca de
US$ 4,9 bilhões ao ano.

Para Pinto, há uma tendência de
manutenção “de todas as políticas
chavistas, mas com um perfil mais
b a i x o”. “Para Maduro, as questões
políticas internas serão mais im-
portantes nos próximos anos”,
afirma. “É de se esperar que a ajuda
regional seja mais branda.”

Ele pondera, no entanto, que

um eventual novo governo de
Maduro não deve mexer imedia-
tamente nesses acordos. “Isso po-
deria se expressar como uma
ruptura de contrato ou um sinal
de fraqueza”, diz. “Mas negociar
aumento de cotas, por exemplo,
pode ficar mais difícil.”

Cuba, no entanto, é um caso à
parte, tanto pela influência que os
irmãos Fidel e Raúl Castro sempre
exerceram sobre Chávez e Maduro
como pelo caráter simbólico. Foi
na ilha caribenha que o presidente
morto fez todo o seu tratamento
contra o câncer que o acabou der-
rubando. Maduro, além disso, é ti-
do como o auxiliar de Chávez mais
próximo à Revolução Cubana. Ex-
motorista de ônibus e com históri-
co de sindicalista, ele viajou à ilha
durante sua juventude como parte
de sua formação política e sindical.
“Eu acredito que Cuba e os irmãos
Castro tiveram muita influência na
escolha de Maduro como herdeiro
político de Chávez”, afirma Wat-
son, da Control Risks.

Além de ser a maior cotista de
acordos como a PetroCaribe, a
ilha caribenha tem ainda outros
privilégios, como pagar parte do
petróleo em serviços, como os 32
mil médicos cubanos que hoje
trabalham na Venezuela.

Chavistas iniciam adeus; oposição define candidato

A
P

Enquanto boa parte da população
venezuelana chorava a morte do
presidente Hugo Chávez, a oposição
se articulava rapidamente para as
eleições presidenciais que serão
convocadas nos próximos dias.
Ontem, a Mesa de Unidade
Democrática (MUD), que aglutina os
partidos opositores, anunciou que o
governador de Miranda, Henrique
Capriles, será seu candidato
unificado para enfrentar Nicolás
Maduro, o vice nomeado por Chávez
como seu sucessor. Nas eleições de
outubro, Capriles obteve 45 dos
votos, contra 55% de Chávez.
Milhares de pessoas seguiram por
sete horas o cortejo fúnebre que
levou o corpo de Chávez do hospital
militar para a sede do Ministério da
Defesa, onde fica a Academia Militar
de Caracas. Na foto, simpatizantes
cercam o carro funerário de Chávez.

Alguns líderes da zona do euro
vêm demonstrando preocupação
com a valorização da moeda, te-
mendo que ela prejudique as ex-
portações. Isso diminui as chances
de um retorno do bloco ao cresci-
mento no curto prazo, um pré-re-
quisito para os governos acabarem
com a prolongada crise fiscal. En-
tre setembro e dezembro do ano
passado, o euro teve uma valoriza-
ção de 5% em comparação ao dó-

lar, chegando a US$ 1,32.
A Eurostat disse ainda que suas

leituras sobre o Produto Interno
Bruto da zona do euro no quarto
trimestre, ainda não revisadas,
mostraram uma queda de 0,6% em
comparação ao terceiro trimestre
e de 0,9% em relação ao quarto tri-
mestre de 2011. Isso equivale a
uma queda anualizada do PIB de
2,3%, segundo Greg Fuzesi, econo-
mista do J. P. Morgan Chase.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




