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Internacional

Energia País cria plano de 100 dias para ampliar oferta e reduzir consumo

Venezuela corre contra o
tempo para evitar apagões
Fabio Murakawa
De São Paulo

Pressionado pela apertada vitó-
ria eleitoral e pela insatisfação po-
pular com a gestão pública, o go-
verno venezuelano corre contra o
tempo para evitar um novo racio-
namento de energia elétrica. Se-
gundo analistas, os cortes de ener-
gia, frequentes nos últimos anos,
podem acirrar ainda mais a tensão
no país, no momento em que o
presidente Nicolás Maduro, que
ontem visitou o Brasil, tem a legiti-
midade contestada pela oposição.

Herdeiro do presidente Hugo
Chávez, morto em março, Maduro
venceu a eleição presidencial em
abril por 1,49 ponto percentual
(cerca de 200 mil votos), margem
surpreendentemente apertada.
Analistas e membros da cúpula
chavista detectaram a ineficiência
em vários setores como um ponto
de insatisfação do eleitor, o que se
refletiu na perda de mais de 500
mil votos em relação à eleição de 7
de outubro, vencida por Chávez.

Nesta semana, o novo ministro
de Energia Elétrica, Jesse Chacón,

anunciou um plano emergencial
de US$ 416 milhões para reduzir a
demanda e aumentar a capacida-
de de geração do sistema, hoje em
torno de 18 mil MW. Isso equivale,
disse Chacón, ao pico de consumo
no país, entre 18h e 22h, o que au-
menta o risco de apagões.

Chacón pretende, em cem dias,
criar uma reserva de 2.000 MW pa-
ra estabilizar o sistema. Seu plano
consiste em diminuir o consumo
em 1.000 MW e ampliar a oferta
em igual nível. A redução na de-
manda se daria por um aumento
de tarifa (ainda não detalhado,
mas que punirá quem consome
mais), pela instalação de lâmpadas
mais econômicas em edifícios pú-
blicos e a troca de eletrodomésti-
cos doados no Gran Misión Vivien-
da (o Minha Casa, Minha Vida ve-
nezuelano) por modelos mais efi-
cientes. Já o aumento da oferta
ocorreria com o acionamento de
termelétricas, num total de 450
MW, além de reparos na rede de
geração e distribuição de energia.

Chacón, que foi ministro de
Chávez, retornou ao governo em
abril, nomeado por Maduro. Mili-

tar de carreira e engenheiro de for-
mação, nos últimos anos ele diri-
giu o instituto de pesquisas Gis
XXI, de orientação chavista, de on-
de alertou para a insatisfação po-
pular com problemas cotidianos e
de eficiência do governo, como os
apagões, o desabastecimento e a
violência. Sua nomeação foi vista
por analistas como um sinal de
que Maduro compreendeu a men-
sagem das urnas de que era preciso
melhorar nesses quesitos.

A tarefa, no entanto, não será fá-
cil, principalmente no lado da de-
manda. Segundo o ministro, o país
conseguiu aumentar em 4.000
MW a capacidade de geração des-
de 2006, insuficiente para acom-
panhar a alta na demanda, gerada
pelo aumento na renda. Além dis-
so, as tarifas baratas, muito subsi-
diadas, desestimulam a economia.

Uma família com consumo
mensal de 900 kW/h, paga uma
conta de cerca de R$ 45 por mês,
considerando-se o câmbio fixo de
6,3 bolívares por dólar. Pelo para-
lelo, a cerca de 25 bolívares por dó-
lar, o valor mensal cai a R$ 12.

Alexis Mercado, professor da

Universidade Central da Venezue-
la, aponta o desperdício gerado
pelas tarifas baratas. A Venezuela,
com 29 milhões de habitantes e
um parque industrial sucateado,
gera 18 mil MW e mal consegue
atender ao seu pico de consumo. Já
a vizinha Colômbia, com popula-
ção de 47 milhões, tem geração de
14 milhões de MW, mas não en-
frenta problemas de apagões.

Subir tarifas, porém, é tema de-
licado no país. Aos políticos vene-
zuelanos, chavistas e de oposição,
logo vêm à memória as imagens
do Caracazo, um megaprotesto
contra a alta da gasolina tentada
em 1989 pelo governo. Após uma
dura repressão que deixou cente-
nas de mortos, o país entrou numa
espiral de instabilidade que culmi-
nou na tentativa de golpe de Esta-
do liderada por Chávez em 1992 e
no afastamento do presidente Car-
los Andrés Pérez, no ano seguinte.

Agora, Maduro vive esse dilema:
adotar um impopular aumento de
tarifa ou manter o ineficiente siste-
ma, que mina o apoio ao governo.

Leia mais sobre Venezuela à pág A4

Inflação dispara após desvalorização
B l o o m b e rg

A inflação na Venezuela dispa-
rou em abril para o nível mais alto
em três anos, com a redução de dó-
lares colocados à disposição pelo
governo aos importadores e a alta
recorde do índice de escassez me-
dido pelo banco central. O índice
de preços ao consumidor subiu
4,3% em abril contra março, o
maior nível desde abril de 2010.

Com isso, a inflação anual atingiu
29,4%, a mais alta desde agosto de
2010. A alta ocorre depois de o go-
verno ter desvalorizado o bolívar,
cujo câmbio é fixo, de 4,3 para 6,3
por dólar, em fevereiro passado.

Apesar de o governo ter intro-
duzido um novo sistema de leilões
de dólares para aliviar a falta de di-
visas, o volume leiloado em 27 de
março de US$ 200 milhões foi in-
suficiente para satisfazer a necessi-

dade dos importadores. Com isso,
o índice de escassez, medido pelo
BC, atingiu 21,3% no mês passado,
maior nível desde que a medição
começou a ser feita, em 2009.

Os setores que apresentaram
maior alta mensal, acima de 4%, fo-
ram os de bebidas alcoólicas e ta-
baco, transporte, restaurante e ho-
téis e alimentos e bebidas não al-
coólicas. Os preços dos alimentos
subiram 6,4% em abril.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística da Venezuela. 
Elaboração: Valor Data 
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EUA abrem duro
debate sobre nova
lei de imigração
Sergio Lamucci
De Washington

Uma etapa importante da luta
pela aprovação da reforma das leis
de imigração nos EUA começou
ontem na Comissão de Justiça do
Senado, com o início da análise das
mais de 300 emendas ao projeto
apresentado pelo grupo formado
por quatro senadores democratas
e quatro republicanos. Os debates
indicaram que o avanço da legisla-
ção não será tranquilo, ainda que a
proposta seja bipartidária e os de-
mocratas tenham maioria na casa.

Alguns congressistas republica-
nos já deixaram claro que preten-
dem prolongar ao máximo as dis-
cussões sobre o projeto, que per-
mite o acesso à cidadania para os
cerca de 11 milhões de imigrantes
ilegais no país, ao mesmo tempo
em que inclui medidas rigorosas
de segurança nas fronteiras. Sozi-
nho, o senador Charles Grassley, de
Iowa, apresentou 77 emendas.

O apelo à reforma das leis de
imigração ganhou força após as
eleições presidenciais de 2012. O
presidente Barack Obama obteve
mais de 70% do voto hispânico.
Muitos republicanos perceberam
a importância de um aceno a esse
eleitorado, num cenário de mu-
danças demográficas importantes,
com crescimento expressivo da
população latina. Sem isso, o pro-
jeto republicano de reconquistar a
presidência fica mais distante.

Apesar desse pano de fundo, a
proposta da apelidada “gangue
dos oito”, que conta com a bênção
de Obama, não é exatamente arro-
jada. Prevê que os imigrantes ile-
gais que chegaram ao país antes de
1 de janeiro de 2012 teriam direito
ao visto de residência dez anos
após pedirem um status provisó-
rio, durante o qual não seriam de-
portados. Passados mais três anos,
poderiam conseguir a cidadania.

Para ter acesso a esses direitos,
seria necessário, entre outras exi-
gências, pagar uma multa de US$
1.000, acertar impostos atrasados,
aprender inglês, continuar empre-
gado e se submeter a uma verifica-
ção de antecedentes criminais.

O projeto prevê ainda a destina-
ção de US$ 3 bilhões para melho-
rar a segurança nas fronteiras por
meio da vigilância de aviões não
tripulados e mais US$ 1,5 bilhão
para a construção de muros. Den-
tro de cinco anos, o Departamento
de Segurança Interna precisará su-
pervisionar 100% da fronteira su-
doeste com o México e deter 90%
das pessoas que tentarem cruzar as
fronteiras nas chamadas zonas de
alto risco, em que mais de 30 mil
pessoas são detidas por ano.

Ainda assim, vários republica-

nos acham pouco. Grassley, por
exemplo, apresentou emenda
que exigiria que autoridades fe-
derais tivessem controle opera-
cional de toda a fronteira seis
meses antes de os imigrantes
sem documentos poderem re-
querer status legal. A proposta,
contudo, foi rejeitada ontem pe-
la Comissão de Justiça do Sena-
do. Os democratas destacaram
que o projeto de reforma apre-
sentado pela “gangue dos oito” já
prevê um volume expressivo de
recursos para a segurança das
fronteiras, lembrando ainda que,
em 2011, havia consumido nada
menos de US$ 18 bilhões.

A expectativa é que a Comissão
faça audiências nas próximas três
semanas, antes de enviar o projeto
para plenário do Senado, onde os
democratas têm maioria. Na Câ-
mara dos Deputados, de maioria
republicana, alguns analistas acre-
ditam que uma versão ainda mais
rigorosa do projeto seja aprovada.

Um dos republicanos de desta-
que que apoiam a reforma é o se-
nador Marco Rubio, da Flórida. De
origem cubana, ele é considerado
uma das esperanças do partido pa-
ra disputar a eleição presidencial
de 2016. Ainda assim, Rubio, um
dos integrantes da “gangue dos oi-
t o”, tem sofrido ataques de grupos
conservadores por seu apoio à mu-
dança nas leis de imigração.

A batalha sobre o assunto tam-
bém já se tornou uma guerra de
números. A Heritage Foundation,
um centro de estudos conserva-
dor, apresentou na segunda-feira
um estudo estimando um impac-
to fortemente negativo sobre os
contribuintes americanos. De
acordo com o relatório da Herita-
ge, a legalização dos imigrantes
sem documentos geraria um dé-
ficit fiscal de US$ 6,3 trilhões ao
longo de suas vidas. Nas contas
do instituto, eles pagariam US$
3,1 trilhões de impostos, mas re-
ceberiam US$ 9,4 trilhões em be-
nefícios e serviços do governo.

O estudo da Heritage foi bom-
bardeado ao longo da semana, in-
clusive por outros conservadores.
O centro de estudos American Ac-
tion Forum divulgou estudo na di-
reção contrária, vendo um impac-
to positivo da reforma imigratória.
“A reforma pode aumentar o cres-
cimento da população, a expansão
da força de trabalho e, em conse-
quência, do Produto Interno Bruto
(PIB)”, diz o estudo, estimando que
mudanças na lei poderiam elevar
“o ritmo de crescimento econômi-
co em cerca de 1 ponto percentual
no curto prazo, elevar o PIB per ca-
pita em mais de US$ 1,5 mil e redu-
zir o déficit federal cumulativo em
mais de US$ 2,5 trilhões”.

Eslovênia tenta evitar pedido de ajuda

A
P

O governo da Eslovênia anunciou
ontem um plano de ação para tentar
evitar ter de pedir ajuda financeira,
o que poderia agravar a já severa
crise da dívida na zona do euro. O
plano inclui privatizações, alta de
impostos e outras medidas de
austeridade. A iniciativa foi
apresentada como crucial para o
país se fortalecer e sair da recessão,
além de garantir mais segurança ao
sistema bancário, apenas sete
semanas após a premiê Alenka
Bratusek (foto) chegar ao poder.
Segundo ela, a ideia de um imposto
especial para a crise, de entre 0,5%
e 5% sobre os salários, foi
arquivada, porém pode ser usada
como “plano B”, caso as novas
medidas não gerem mais receita. A
alta no imposto sobre valor
agregado, prevista para 2014, pode
entrar em vigor já em 1o de julho.

Exportação sobe e dá algum fôlego à Espanha
Tobias Buck
Financial Times, de Madri

É uma grande distância, da en-
solarada ilha de Mallorca até as
ruas comerciais de Tóquio, Nova
York e Montreal. Mas para a Pretty
Ballerinas, fabricante espanhola
familiar de sapatos que ainda
produz todos os seus produtos na
ilha, as exportações para merca-
dos distantes têm sido o caminho
para a salvação econômica.

Graças à sua crescente rede de
lojas pelo mundo, a empresa tem
conseguido anular a forte queda
da demanda em seu mercado in-
terno, afetado pela recessão.

Entre 2008 e o ano passado, pe-
ríodo marcado pela brutal crise na
economia da Espanha, o fatura-
mento da empresa cresceu 20%. As
exportações representam hoje
63% dos negócios da Pretty Balleri-
nas, contra 45% cinco anos atrás.

"O que acontece é que o merca-
do na Espanha está muito difícil e
encolhendo. A demanda interna
está paralisada", diz Quique Diaz,
porta-voz da empresa. "O único ca-
minho para o crescimento é fora
do país. Não há outro modo”.

Para muitíssimas empresas es-

panholas e para a economia nacio-
nal como um todo, as exportações
têm emergido como um ponto
brilhante num país marcado pelo
desemprego crescente e pela que-
da livre da demanda dos consumi-
dores, das empresas e também do
governo. As exportações de mate-
riais de construção, autopeças, vi-
nho, têxteis, máquinas e comple-
xos programas de computador es-
tão em alta. Muitos dizem que a
única esperança para a Espanha é
sair da crise exportando.

Dados recentes mostram que a
Espanha ganhou efetivamente ter-
reno nos mercados mundiais des-
de o início da crise. As exportações
espanholas estão, agora, crescen-
do mais do que as da Alemanha, a
potência econômica europeia.

De acordo com as últimas previ-
sões da Comissão Europeia, as ex-
portações da Espanha crescerão
4,1% neste ano, o maior aumento
entre todos os países da UE.

Para o governo, em apuros, de
Mariano Rajoy, o sucesso das ex-
portações do país proporciona um
raro raio de esperança e representa
munição política. O premiê e os
que o apoiam argumentam que a
alta das exportações mostra que a

impopular mistura de austeridade
governamental e reformas estru-
turais está dando certo.

Eles citam em especial a reforma
do mercado de trabalho no ano
passado, que tornou mais barato
demitir funcionários e mais fácil
para as empresas negociar acordos
salariais em nível de fábrica. Auto-
ridades dizem que isso ajudou a
baixar salários num momento em
que o crescente desemprego já
exercia pressão sobre os salários.

"A Espanha conseguiu recupe-
rar a competitividade perdida du-
rante os anos do boom imobiliá-
rio", diz Jaime García-Legaz, secre-
tário de Comércio no Ministério da
Economia. "Estamos alcançando
ganhos de competitividade enor-
mes devido à moderação salarial."

Os executivos espanhóis relu-
tam em falar publicamente sobre
a erosão dos salários, mas, reser-
vadamente, muitos admitem
que ficou mais fácil extrair con-
cessões de sua força de trabalho.

"Temos pessoas que trabalham
vários meses por ano a 300 quilô-
metros de suas casas para manter
nossas fábricas funcionando. Te-
mos pessoas que aceitaram corte
salarial de 25%. Não vemos essa fle-

xibilidade na Alemanha ", diz um
alto executivo espanhol.

Ignacio de la Torre, sócio no
banco espanhol de investimentos
Arcano e professor da escola de ne-
gócios IE, em Madri, diz que suas
pesquisas corroboram essas evi-
dências pontuais. "A Espanha tem
uma força de trabalho muito
atraente agora: um trabalhador es-
panhol atualmente ganha € 20 por
hora, enquanto a média em toda a
zona euro é € 27,50", diz. Os traba-
lhadores espanhóis, acrescenta,
ainda são menos produtivos que
os de outros países europeus, mas
o diferencial é bem menor do que
o desnível salarial poderia sugerir.

Embora muitas das mais bem
administradas empresas espanho-
las há muito tempo venham tendo
êxito no exterior, outras viam pou-
ca necessidade de focar nas expor-
tações, durante os anos de boom.

"As empresas estavam tão con-
fortáveis, vendendo seus produtos
e serviços no mercado interno, que
não se interessavam pelo mercado
externo", diz García-Legaz. "Isso
mudou dramaticamente ".

Isso é especialmente verdadeiro
para as construtoras, um dos seto-
res mais atingidos pelo estouro da

bolha imobiliária alimentada por
endividamento. A carteira de pedi-
dos da Acciona, por exemplo, mos-
tra que mais de metade dos con-
tratos de construção vem de fora
de Espanha. Em 2007, o mercado
interno representava 76%.

Em meio à euforia oficial sobre
o boom exportador da Espanha,
alguns analistas sugerem cautela.
Eles ressaltam que a grande maio-
ria das empresas espanholas, res-
ponsáveis pela grande maioria dos
postos de trabalho, simplesmente
não têm escala, produtos, conheci-
mentos e vigor financeiro para
competir no exterior. Repercutin-
do um tema popular entre econo-
mistas, o BNP Paribas citou essa
"dualidade da economia espanho-
la", em recente relatório. A conclu-
são foi: "A base exportadora espa-
nhola ainda é muito pequena para
compensar a queda na demanda".

A Pretty Ballerinas, apesar de
produzir localmente, sempre foi
focada na expansão internacional.
Abriu sua primeira loja em Lon-
dres um ano antes da estreia em
Madri. Mas replicar essa estratégia,
especialmente para uma empresa
de pequeno ou médio por-
te, pode não ser fácil.

Curtas

Tragédia grega
A taxa de desemprego na Grécia

subiu para 27% em fevereiro, de
26,7% em janeiro. O percentual é o
maior da zona do euro e mais que
o dobro da taxa média da região,
que ficou em 12% em fevereiro. En-
tre as pessoas com 15 a 24 anos, a
taxa de desemprego chegou a
64,2%, ante 24,0% da zona do euro
como um todo. Na Alemanha, a ta-
xa de desemprego entre os jovens
nessa faixa etária é de 7,6%.

Desemprego português
A taxa de desemprego de Portu-

gal subiu para 17,7% no primeiro
trimestre ante os 16,9% reportados
nos quatro últimos meses de 2012.
O aumento aconteceu principal-
mente entre os homens, pessoas
com 45 anos ou mais e pessoas
com nível de escolaridade com-
pleto. Entre os jovens, a taxa de de-
semprego é de 42,1%.

Emprego nos EUA
O número de pedidos de segu-

ro-desemprego dos Estados Uni-
dos caiu em 4.000 na semana en-
cerrada em 4 de maio, para 323
mil, segundo dados divulgados
nesta quinta-feira pelo Departa-
mento do Trabalho. Este é o me-
nor nível desde janeiro de 2008. A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




