
Jornal Valor --- Página 15 da edição "27/06/2013 1a CAD A" ---- Impressa por pbarros às 26/06/2013@20:55:24

Quinta-feira, 27 de junho de 2013 | Valor | A15

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 27/6/2013 (20:55) - Página 15- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Internacional

Clima Setor carbonífero acusa Obama de ameaçar empregos no país

Corte de emissões põe carvão
no centro da eleição nos EUA
Richard McGregor
Financial Times, de Washington

A decisão do presidente Barack
Obama de dar à agência ambiental
dos EUA poder para impor uma re-
dução das emissões de carbono
provenientes das usinas de eletri-
cidade americanas colocou a in-
dústria carbonífera, já em dificul-
dades, no centro das eleições par-
lamentares do próximo ano.

Mitt Romney e seus apoiadores
gastaram dezenas de milhões de
dólares nas eleições de 2012 acu-
sando Obama e os democratas de
travar uma "guerra contra o car-
vão", estratégia que retornou es-
cassos dividendos seja nas eleições
presidenciais ou para o Congresso.

Mas o tema problema poderá
repercutir mais favoravelmente
em proveito dos candidatos repu-
blicanos nas eleições parlamenta-
res de meio de mandato presiden-
cial, em 2014, agora que Obama,
que recuara de sua proposta de re-
duzir a produção de carvão na
campanha do ano passado, assu-
miu claramente essa bandeira.

"A diferença é que, desta vez, a
questão é real", disse Jennifer Duf-
fy, que cobre o Senado americano
para a “Cook Political Report”.

Republicanos e entidades do se-
tor do carvão voltaram ao tema

com redobrado vigor após o dis-
curso de Obama anteontem, no
qual o presidente prometeu levar a
questão da mudança climática de
volta ao topo da agenda, tanto in-
ternamente como no exterior.

"A fala do presidente, essencial-
mente anunciando um imposto
nacional sobre energia e uma con-
tinuação da guerra ao carvão, pro-
vocará o desemprego de milhares
e milhares de americanos", disse o
republicano John Boehner, presi-
dente da Câmara dos Deputados.

Obama delineou um plano vi-
sando reduzir as emissões dos EUA
de gases causadores do efeito estu-
fa e ordenou à Agência de Proteção
Ambiental (EPA) que defina pa-
drões de poluição de carbono para
usinas de eletricidade — tanto as já
existentes com as futuras.

A agência ambiental anunciou
uma regra para limitar as emissões
de novas usinas a carvão no ano
passado, mas descumpriu seu pró-
prio prazo, findo em abril, para
concluir tal regulamentação. Espe-
ra-se, para os próximos meses, que
a EPA anuncie a norma para emis-
sões das usinas já existentes.

A expectativa é que os republi-
canos manterão o controle da Câ-
mara dos Deputados em 2014. As-
sim, o campo de batalha é o Sena-
do, onde os democratas estão vul-

neráveis. Os democratas hoje con-
trolam 54 das 100 cadeiras, mas 33
delas estarão em jogo em 2014.

Joe Manchin, senador demo-
crata da Virgínia Ocidental, um
Estado rico em carvão, qualificou
a decisão de Obama de "simples-
mente absurda". A outra vaga do
Estado no Senado estará em dis-
puta em 2014 devido à aposenta-
ria do democrata Jay Rockefeller.

"Oito bilhões de toneladas de
carvão estão sendo queimadas no
mundo neste momento, e os EUA
consomem cerca de um bilhão de
toneladas. O que acontecerá com
os outros sete bilhões de tonela-
das?”, disse Manchin à Fox News.

Se o impacto da decisão de Oba-
ma se restringir aos Estados carbo-
níferos, grupo que também inclui
Wyoming, Kentucky e Tennessee,
as consequências políticas podem
ser limitadas. Estados como Pensil-
vânia e Ohio, alvo de captura de vo-
tos por Romney em 2012, elimina-
ram postos de trabalho na indús-
tria do carvão, mas registraram
forte crescimento do emprego no
setor energético em geral, devido
ao boom do gás de xisto.

Com as geradoras usando mais
e mais gás, a participação da eletri-
cidade gerada pela queima do car-
vão nos EUA caiu para 37% em
2012, seu mais baixo nível desde

1970. Era normalmente em torno
de 50% desde os anos 1980.

Mas após caírem para um míni-
mo em 10 anos, no ano passado, os
preços do gás começaram a subir
novamente, tendência que poderá
deixar o carvão economicamente
mais atraente e causar uma eleva-
ção das emissões de gases-estufa.

Além das questões energéticas,
os conservadores consideram o
anúncio de Obama um símbolo do
“i n t e r v e n c i o n i s m o” do governo fe-
deral (nos Estados), um tema cuja
discussão poderá não ficar confi-
nada aos Estados carboníferos.

"Os republicanos fizeram um
trabalho muito bom em caracte-
rizar a EPA como o maior proble-
ma nessa questão", disse Duffy.

A ironia decorrente do impor-
tante discurso de Obama sobre
mudança climática está no fato de
que ele também forneceu uma fór-
mula para possível aprovação do
oleoduto Keystone XL, projeto
energético que a Casa Branca pro-
telou. Obama disse que os "efeitos
líquidos" do oleoduto Keystone
(cuja construção visa levar petró-
leo das areias betuminosas do Ca-
nadá às refinarias americanas no
Golfo do México) sobre as emis-
sões de gases-estufa será funda -
mental para determinar se
ele merecerá seu aval.

Americanos passam chineses como alvo de IED
James R. Hagerty
Dow Jonew Newswires

Pela primeira vez desde 2001, os
Estados Unidos desbancaram a
China da liderança dos países pre-
feridos por empresários para in-
vestimentos estrangeiros diretos
(IED). Os EUA superaram a China
por poucos pontos na pesquisa da
consultoria A.T. Kearney junto a
executivos de 302 empresas de to-
das as partes do mundo. A China
caiu para a segunda posição e o
Brasil ficou em terceiro lugar, se-
guido pelo Canadá. A Índia, que fi-
cou em segundo no ano passado,
caiu para o quinto posto.

O anúncio dos resultados da
pesquisa ocorreu em meio a várias
indicações do interesse estrangei-
ro pelo setor industrial dos Esta-
dos Unidos. Na semana passada, a
To yota disse que vai investir US$

200 milhões na ampliação de fá-
bricas de autopeças no Alabama,
Missouri e Tennessee. A montado-
ra japonesa disse que o plano ele-
vará seus investimentos na Améri-
ca do Norte para mais de US$ 2 bi-
lhões nos últimos dois anos.

A confiança nos EUA cresceu
com o aumento da produção de
petróleo e gás do país, que prome-
te reduzir os custos da energia e
criar oportunidades de exporta-
ção de petroquímicos e outros
produtos. Embora as companhias
estrangeiras estejam cientes do dé-
ficit fiscal americano e do impasse
político em Washington, os EUA
estão se beneficiando na medida
em que algumas empresas estão
trazendo de volta a produção que
haviam transferido para a Ásia,
afirma Paul Laudicina, presidente
emérito da A.T. Kearney.

Alguns investidores “basica -

Fonte: A.T. Kearney. *Investimento Estrangeiro Direto
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País revê para baixo o PIB do 1o tri
Agências internacionais

A economia americana cresceu
menos entre janeiro e março deste
ano do que o estimado anterior-
mente, informou ontem o Depar-
tamento de Comércio. A revisão
para baixo foi motivada, em gran-
de parte, pelo fato de os america-
nos terem gasto menos, sugerindo
que os impostos mais altos estão
tendo um impacto expressivo no
crescimento econômico.

Segundo os dados, o Produto In-
terno Bruto (PIB) teve expansão de
1,8% a uma taxa anualizada no pri-
meiro trimestre deste ano, contra
um avanço de 2,4% informado an-
tes. Alguns economistas espera-
vam a confirmação de um cresci-
mento de 2,4% no período. Nos
três meses finais de 2012, a econo-
mia dos Estados Unidos registrou
crescimento de 0,4%.

O número de autorizações pa-
ra a construção de imóveis no

país foi revisada para uma queda
de 2% no mês de abril em relação
a março, totalizando 985 mil uni-
dades, segundo o Departamento
de Comércio. Anteriormente, o
órgão havia estimado uma queda
de 3,1%, para 974 mil unidades.

Já o número de pedidos de fi-
nanciamento imobiliário no país
caiu 3% na semana passada con-
tra o período anterior. A queda
reflete uma alta nas taxas de ju-
ros praticadas no país.

Fonte: Departamento de Comércio dos EUA. 
Elaboração: Valor Data. *Estimativa
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Vitória legal do casamento gay

A
P

A Suprema Corte dos EUA definiu
ontem que o governo federal tem que
reconhecer o casamento de pessoas
do mesmo sexo em Estados em que
esse tipo de união é legal — iss o
implica que casais gays terão direitos
a benefícios tributários, de saúde e
de aposentadoria até agora só
concedidos a cônjuges de sexos
diferentes. Em outro julgamento, o
tribunal também abriu caminho para
casamentos entre gays na Califórnia.
“A Suprema Corte corrigiu um erro e
o nosso país fica melhor com isso”,
afirmou o presidente Barack Obama,
do Partido Democrata. Declarando-se
“d e c e p c i o n a d o”, o presidente da
Câmara dos Deputados, o republicano
John Boehner, disse que “um forte
debate nacional sobre o casamento
prosseguirá na esfera pública e minha
esperança é que os Estados definirão
o casamento como a união entre um
homem e uma mulher”. Dos 50
Estados americanos, 37 não
permitem casamentos entre gays. Na
foto, ativistas celebram diante da
Suprema Corte, em Washington.

Crise das refinarias
ameaça a segurança
energética da Europa
Sarah Kent e Cassie Werber
Dow Jones Newswires

Algumas das maiores econo-
mias da Europa enfrentam risco
cada vez maior de interrupção no
fornecimento de combustível,
uma vez que os problemas comer-
ciais que já levaram várias refina-
rias de petróleo na região a fechar
parecem destinados a agravar-se.

A vulnerabilidade do setor vem
atraindo a atenção das autorida-
des, com a segurança no abasteci-
mento de combustíveis ganhando
importância nas agendas de mui-
tos governos e órgãos reguladores.
Sua preocupação é que a necessi-
dade de importar volumes maio-
res de combustível leve à alta dos
preços na bomba de gasolina para
um consumidor já às voltas com
uma economia fragilizada.

“Se essa tendência continuar, a
Comissão Europeia provavelmen-
te terá de levar isso em conta”, disse
Pedro Miras, presidente da Cores, a
agência espanhola responsável pe-
las reservas estratégicas de petró-
leo, e presidente da comissão para
questões emergenciais da Agência
Internacional de Energia (AIE). O
fechamento de refinarias “poderia
afetar a segurança no fornecimen-
to no longo prazo”, disse.

As refinarias europeias, já fican-
do antigas, lutam para adaptar-se
à demanda menor e à queda nas
margens de lucro que acompa-
nharam a desaceleração da econo-
mia. Também foram atingidas pe-
lo aumento da concorrência, após
a construção de novas refinarias
no Oriente Médio e Ásia, que têm
custos operacionais mais baixos.

Desde 2008, 15 refinarias euro-
peias deixaram de operar, deixan-
do ociosos 8% da capacidade de
processamento de combustíveis
da região, e muitas outras reduzi-
ram a produção. Como resultado,
mesmo com o consumo total de
petróleo tendo recuado na Euro-
pa, a proporção de produtos pe-
trolíferos refinados importados
subiu de 20%, em 2007, para 28%,
no primeiro trimestre deste ano,
segundo dados da AIE.

Agora, a AIE alerta para o gran-
de volume que virá das novas refi-
narias na Ásia e Oriente Médio, que
poderia elevar a capacidade mun-
dial de processamento de petróleo
bruto para o recorde de 77 mi-
lhões de barris diários no terceiro
trimestre, espremendo ainda mais
as margens de lucro e levando a
possíveis novos fechamentos.

“Isso pode ser particularmente
perigoso, se a Europa tornar-se
totalmente dependente de im-
portações e não puder suportar
suas próprias necessidades de
c o n s u m o”, disse Massimo Vacca,
um porta-voz da Saras, que opera
uma refinaria que processa 300
mil barris por dia na Sardenha.

As refinarias na Itália enfrentam
uma situação “muito difícil”, disse
Alessandro Gilotti, presidente da
Unione Petrolifera. “Algumas refi-
narias [italianas] poderão ser fe-
chadas nos próximos um a dois
anos, com a possibilidade de uma
delas parar de operar já em 2013.”

O problema tem assumido es-
pecial urgência no Reino Unido

desde o repentino fechamento, no
ano passado, da refinaria Coryton,
na esteira da falência de sua pro-
prietária, a Petroplus. “O fecha-
mento da Coryton ficou efetiva-
mente marcado como um sinal de
advertência para a gravidade da si-
t u a ç ã o”, disse Alan Whitehead, um
parlamentar do Partido Trabalhis-
ta, de oposição, e membro da Co-
missão de Mudanças Climáticas da
Câmara dos Comuns. A refinaria
de Coryton era uma das maiores e
mais modernas instalações na Eu-
ropa e fornecia 10% do combustí-
vel consumido no Reino Unido.

O Reino Unido viu o número de
suas refinarias cair para sete — das
18 em operação em 1970. “A segu-
rança do suprimento energético é
uma de nossas principais políticas
no Departamento de Energia”, dis-
se o ministro da Energia do Reino
Unido, Michael Fallon, em audiên-
cia parlamentar na terça-feira,
quando indagado sobre se a perda
da capacidade de refino pode ser
um perigo para o Reino Unido.

Outros países tiveram experiên-
cias semelhantes. Segundo dados
da B P, a maior perda de capacidade
de refino entre 2008 e 2012 foi a
sofrida pela França, de 25%. O po-
tencial da Alemanha recuou 12%
no mesmo período, comparativa-
mente aos 11% perdidos pelo Rei-
no Unido e aos 8% pela Itália.

Isso aconteceu, em muitos ca-
sos, apesar de grandes esforços
dos governos europeus. A refi-
naria de Petit-Couronne na
França definhou no mercado
por 15 meses enquanto o gover-
no enfrentava dificuldades para
intermediar um acordo destina-
do a salvar a empresa. Os planos
de venda fracassaram depois
que um tribunal considerou in-
suficiente o financiamento com
que contavam os últimos dois
potenciais compradores.

“Toda a Europa está à venda,
mas ninguém quer comprar”,
disse um alto executivo do setor
de comercialização e refino de
petróleo que preferiu não ter
seu nome divulgado.

Novos fechamentos de refina-
rias tornarão a Europa ainda mais
vulnerável ao desabastecimento
se “os produtores estrangeiros
privilegiarem suas necessidades
internas de consumo, em detri-
mento da manutenção das expor-
tações, principalmente em tem-
pos de pico de demanda interna”,
disse Vacca, porta-voz da Saras.

O aumento das importações,
além disso, poderá resultar em
uma alta dos preços nos postos
de gasolina devido à elevação
dos custos de transporte e de ar-
mazenagem, afirmou a AIE.

Mas uma intervenção governa-
mental para salvar o setor de refi-
no da Europa é uma proposta di-
fícil de ser aceita numa região que
sofre tanto de um processo de es-
tagnação da economia quanto de
acentuados cortes de gastos pú-
blicos. É necessário um investi-
mento adicional de US$ 21 bi-
lhões em melhorias e moderniza-
ções até 2020 apenas para manter
as refinarias em operação, segun-
do relatório publicado pela Co-
missão Europeia em maio.

mente redescobriram os EUA”,
diz Laudicina, que iniciou a pes-
quisa há mais de 15 anos. Ele ob-
serva que a economia americana,
embora ainda hesitante, vem su-
perando a economia da Europa
desde a crise global de 2008 e

2009. Os EUA também estão com
uma taxa de nascimentos melhor
que as da maioria de outros paí-
ses ricos, acrescenta Laudicina.

A atratividade da China caiu um
pouco por causa do aumento dos
salários e do envelhecimento ace-
lerado da população, mas o país
deverá continuar atraindo muitos
investidores estrangeiros. O Brasil
está se beneficiando de investi-
mentos relacionados à Copa do
Mundo de futebol, no ano que
vem, e à Olimpíada de 2016.

A pesquisa da A.T. Kearney foi
feita em outubro e novembro de
2012. Os executivos foram pergun-
tados sobre a probabilidade de in-
vestimentos em vários países nos
próximos três anos. A Kearney rea-
liza a pesquisa desde 1998. Os EUA
ocuparam a primeira posição por
cinco anos, perdendo espaço para
a China nas pesquisas divulgadas

entre 2002 e 2012. No ano passa-
do, os EUA ficaram em 4o l u g a r.

A pesquisa cobre as expectativas
sobre investimentos futuros, e não
os investimentos em andamento;
estes são medidos pela Conferên-
cia das Nações Unidas para o Co-
mércio e o Desenvolvimento (Unc-
tad, na sigla em inglês). Em um re-
latório preliminar para 2012, a
Unctad estimou que a China (in-
cluindo Hong Kong) atraiu US$
192 bilhões, ou cerca de 15% do to-
tal global, enquanto os EUA conse-
guiram cerca de US$ 147 bilhões.

Leia sobre o mais recente relatório da
Unctad sobre IED à pág. A2

O estudo completo da A.T. Kearney
pode ser encontrado no site
h t t p : / /www. at ke a r n ey. c o m /
re s e a rc h - st u d i e s / fo re i g n - d i re c t -
i nve st m e n t - c o n f i d e n c e - i n d ex

Curtas

Confiança na Alemanha
O baixo desemprego e signifi-

cativos aumentos salariais aju-
daram a levar a confiança do
consumidor alemão para o pon-
to mais alto dos últimos seis
anos, de acordo com pesquisa
divulgada ontem pelo instituto
GfK. O índice, que projeta o sen-
timento do consumidor para o
futuro, subiu de 6,5 em junho
para 6,8 em julho.

Papa investiga banco
O papa Francisco anunciou

ontem a criação de uma comis-
são especial para analisar as ativi-
dades do Instituto para as Obras
de Religião — mais conhecido pe-
lo nome de banco do Vaticano. O
objetivo do trabalho da comissão
é fazer com que o banco, envolvi-
do em vários escândalos nas últi-
mas décadas, opere em “harmo -
n i a” com a missão da Igreja.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




