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Internacional

Votação na
Argentina é
antecedida
por panelaço
César Felício
De Buenos Aires

Um “c a c e r o l a z o” (panelaço)
contra o governo realizado ontem
à noite encerrou a primeira fase da
campanha eleitoral na Argentina.
O país renova um terço do Senado
e metade da Câmara dos Deputa-
dos em outubro e no domingo es-
colhe os candidatos em eleições
primárias, com voto obrigatório
para todo o eleitorado. Os atos de
campanha dos pré-candidatos fo-
ram suspensos anteontem pela re-
percussão de uma explosão em um
edifício em Rosário, na Província
de Santa Fé, que matou pelo me-
nos 11 pessoas na segunda-feira.

Em função da tragédia, a presi-
dente Cristina Kirchner decretou
luto nacional e visitou na terça a ci-
dade, um reduto oposicionista,
onde perdeu nas eleições de 2011
— disputa em que se reelegeu com
54% dos votos no país. Cristina foi
hostilizada por moradores, com
vaias e gritos. A explosão foi provo-
cada pelo vazamento de gás em
um prédio residencial.

A tragédia de Rosário desmobi-
liza a campanha em um momento
em que o candidato governista
Martín Insaurralde estava prestes a
alcançar o adversário oposicionis-
ta Sergio Massa nas pesquisas de
intenção de voto para deputado na
Província de Buenos Aires, o prin-
cipal distrito eleitoral argentino.

Tanto Insaurralde quanto Massa
encabeçam listas partidárias que
concorrem sem adversários inter-
nos nas primárias. Na Argentina, o
voto proporcional é em lista fecha-
da, mas o primeiro colocado da lis-
ta monopoliza as atenções. A su-
cessão presidencial de 2015 come-
ça a ser definida no processo elei-
toral deste ano. Cristina precisa fa-
zer a sua bancada crescer de 135
para 172 deputados e de 38 para
48 senadores se quiser patrocinar
uma mudança constitucional que
permita uma nova reeleição. A
possibilidade de Cristina conse-
guir esse quórum nas urnas é des-
cartada por analistas políticos. A
presidente precisaria recorrer a
alianças para negociar a alteração.

A convocação do “c a c e r o l a z o”,
feita pelas redes sociais, preocu-
pou dirigentes da oposição, teme-
rosos de que seja contraproducen-
te em uma circunstância de luto
nacional. O deputado Ricardo Gil
Lavedra, líder da oposicionista
União Cívica Radical, chegou a fa-
zer um apelo público para que a
manifestação fosse suspensa. O ato
teve concentrações em diversos
pontos do país, entre eles em fren-
te à Casa Rosada, sede do governo e
à Quinta de Olivos, residência ofi-
cial. A adesão, entretanto, foi me-
nor do que a de outras mobiliza-
ções, como a feita em novembro.

Embora a aprovação da presi-
dente Cristina Kirchner tenha caí-
do de 62% para entre 35% e 40%
nos últimos 18 meses, os gover-
nistas devem ser beneficiados pe-
la estrutura política de que dis-
põem, que pesa muito no sistema
eleitoral argentino. No país, não
existe Justiça Eleitoral e a disputa
é organizada pelo próprio gover-
no. O voto é impresso e não existe
cédula única nos distritos mais
importantes: há uma cédula dife-
rente para cada partido. O eleitor
deve apanhar na cabine eleitoral a
de sua preferência, colocá-la em
um envelope, lacrá-lo e depositá-
lo em uma urna. Os partidos pre-
cisam montar grandes estruturas
de fiscalização para garantir que
não faltem cédulas de suas cha-
pas. Os governistas estão concen-
trados em um partido, a FPV. Os
oposicionistas estão fragmenta-
dos em sete grandes alianças.

Na Argentina não existe desin-
compatibilização e a proibição do
uso da máquina em atos de cam-
panha é frouxamente observada:
tanto a presidente Cristina Kirch-
ner quanto oposicionistas como o
prefeito de Buenos Aires, Mauri-
cio Macri, realizaram inaugura-
ções nos últimos dias ao lado de
seus candidatos. Cristina conta
com o apoio de 19 dos 24 gover-
nadores e da maioria dos prefei-
tos do chamado “c o n u r b a n o”, o
cordão de municípios da periferia
de Buenos Aires que concentra
25% da população do país.

América do Sul Vendas de produtos brasileiros para o país vizinho caíram 15% neste ano

Escassez de dólares na Venezuela
prejudica exportações do Brasil
Fabio Murakawa
De São Paulo

As dificuldades econômicas
enfrentadas pela Venezuela es-
tão afetando o comércio com o
Brasil. O país petroleiro, que im-
porta 70% dos alimentos que
consome, enfrenta neste ano
uma grave escassez de divisas, o
que se reflete em um freio nas
importações e, internamente, em
falta de produtos básicos e em
uma alta generalizada de preços.

As exportações brasileiras para
a Venezuela entre janeiro e julho
somaram US$ 2,324 bilhões, 15% a
menos do que os US$ 2,758 bilhões
registrados no mesmo período do
ano passado, segundo o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Mdic). Em
2012, a Venezuela foi responsável
pelo terceiro maior superávit co-
mercial do Brasil com seus parcei-
ros no mundo, de US$ 4 bilhões e
só atrás da China e da Holanda.

Os números deste ano incluem a
venda de seis aviões da Embraer
para a estatal Conviasa, um negó-
cio de US$ 271 milhões. Sem essa
venda, contando apenas com seto-

res mais tradicionais, como ali-
mentos e medicamentos, a queda
teria sido ainda mais drástica — de
25%, para US$ 2,053 bilhões.

Mas analistas afirmam, que es-
se fenômeno não se restringe ao
comércio com o Brasil. Pelo con-
trário, eles veem nos dados do
governo brasileiro mais um sinal
da brusca queda esperada para
as importações totais. O nível re-
corde de US$ 59 bilhões de 2012
deve cair para menos de US$ 50
bilhões neste ano.

No ano passado, o ex-presidente
Hugo Chávez fez um grande esfor-
ço para evitar uma alta da inflação
e a escassez de alimentos nos me-
ses que antecederam a eleição pre-
sidencial de 7 de outubro. Assim,
abriu os cofres para obras públi-
cas, programas sociais e importa-
ções de produtos básicos.

As importações dispararam
em 2012, enquanto a tradicional
escassez de produtos foi atenua-
da. E a inflação fechou 2012 em
20,1%, patamar considerado bai-
xo para os padrões venezuelanos.

A fatura, porém, chegou neste
ano. Em meio à agonia de Chávez,
que viria a morrer em 5 de março

vítima de um câncer, o governo foi
obrigado a promover um mini
ajuste fiscal, com a desvalorização
do bolívar de 4,30 para 6,30 por
dólar — o câmbio é controlado no
país —, o que por si só já encareceu
os produtos importados.

A escassez de divisas fez dispa-
rar o dólar paralelo. Em outubro, a
moeda era vendida por cerca de 12
bolívares nas ruas de Caracas. On-
tem, segundo sites venezuelanos,
passava de 34 bolívares.

Neste ano, os importadores co-
meçaram a se queixar do atraso na
entrega de divisas por parte do go-
verno para pagar seus fornecedo-
res no exterior, inclusive os brasi-
leiros. O problema foi atenuado
com leilões governamentais de dó-
lar, mas ainda em nível insuficien-
te para garantir um pleno abaste-
cimento. “A falta de dólares gol-
peou sobretudo os importadores
privados”, diz o economista vene-
zuelano Jesús Casique. “O governo
consegue importar produtos que
considera prioritários, mas a escas-
sez é grande e a inflação disparou.”

O índice de escassez medido pe-
lo Banco Central atingiu em maio
o nível recorde de 21,3%. Cedeu

um pouco nos últimos meses, mas
ainda está em níveis elevados, em
19,3%. Ou seja, um em cada cinco
produtos está em falta nas prate-
leiras dos supermercados.

Nos sete primeiros meses do
ano, o Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) já atingiu 29%, contra
8,6% no mesmo período de 2012.
Analistas são unânimes em afir-
mar que o IPC fechará o ano acima
de 40%. Alguns já falam em 50%.

Para o economista Luiz Pinto,
pesquisador visitante da Colum-

bia University, em Nova York, a Ve-
nezuela vive uma situação de dete-
rioração econômica que tende a se
aprofundar nos próximos anos. Is-
so decorre, em grande parte, da de-
pendência dos venezuelanos em
relação às exportações de petróleo,
responsáveis por 96% dos dólares
que entram no país. “Há desequilí-
brios muito grandes que só têm
como ser mantidos com um petró-
leo nos patamares atuais, a US$
108. Mas a tendência é que o preço
não se mantenha nesse nível”, diz.
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Freio nas importações
Falta de dólares faz Venezuela segurar compras externas

Exportação brasileira para a 
Venezuela - em US$ milhões

Importações totais venezuelanas - 
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Comércio exterior da China tem
alta vigorosa e gera otimismo
Simon Rabinovitch
Financial Times, de Xangai

As exportações e importações
da China cresceram vigorosamen-
te em julho, reforçando a confian-
ça em uma estabilização da eco-
nomia do país, após um primeiro
semestre instável. As exportações
aumentaram 5,1% sobre o mesmo
período do ano passado, recupe-
rando-se de uma queda de 3,1%
em junho. As importações cresce-
ram 10,9%, depois de uma queda
de 0,7% em junho.

Os dois números ficaram bem
acima das expectativas, apontan-
do para uma estabilização das
perspectivas de crescimento, de-
pois de uma grande desacelera-
ção das exportações e importa-
ções nos meses anteriores. O
grande salto nas importações foi
particularmente notável, por ser
uma indicação de que a econo-
mia chinesa está resistindo bem.

“A demanda doméstica mais
forte por investimentos claramen-
te contribuiu para a reação das im-
portações em julho, conforme de-

monstrado pelo maior volume im-
portado de bens de investimentos
e matérias-primas”, disse ontem
Wang Tao, economista do UBS.

Nas últimas semanas, o governo
chinês intensificou o apoio à eco-
nomia com uma série de pequenas
medidas direcionadas, que incluí-
ram o cancelamento temporário
de impostos para pequenas em-
presas. Preocupada com a deterio-
ração das exportações, Pequim
anunciou em julho que iria tam-
bém cancelar algumas taxas adua-
neiras de inspeção e simplificar os
procedimento de aprovação.

Liu Ligang, economista do ANZ,
disse que a China também está pe-
gando carona na situação interna-
cional. “A melhoria da confiança
do consumidor nos EUA e na Euro-
pa pode estar ajudando”, acrescen-
tou ele. Além disso, há alguns si-
nais de que a zona do euro poderá
sair da mais longa recessão de sua
história no segundo semestre.

As importações chinesas à Ale-
manha, o maior parceiro comer-
cial da China na União Europeia,
cresceram 8,6% em junho, sobre

o mesmo período do ano passa-
do, enquanto as exportações pa-
ra a Alemanha caíram 0,9%.

Mas num sinal de que a recu-
peração ainda é frágil, a própria
Alemanha emitiu sinais contra-
ditórios, com as exportações to-
tais crescendo 0,6% em junho, em
comparação a maio, enquanto
que as importações totais caíram
0,8% sobre o mesmo período.

Ao mesmo tempo em que
anunciou uma série de pequenas
medidas para incentivar o cresci-
mento, Pequim recusou pedidos
para estímulos mais agressivos.
Também surpreendeu observa-
dores ao permitir a continuidade
da valorização do yuan em com-
paração ao dólar, contra o qual a
moeda chinesa registrou sucessi-
vos patamares recordes de alta
nesta semana. A moeda mais for-
te dificulta a concorrência dos
exportadores com outros países,
mas o governo acredita que isso
os estimulará a ingressar em
áreas de negócios mais inovado-
ras e de maior valor.

A política cambial reflete o

que muitos analistas e investido-
res veem como o compromisso
do governo de implementar re-
formas difíceis, mesmo que isso
signifique a imposição de medi-
das dolorosas no curto prazo.

Mas Shuang Ding, um econo-
mista do C i t i g r o u p, acredita que
o governo chinês em breve vai
interromper a valorização do
yuan, uma vez que o foco está
mudando para um maior apoio
ao crescimento. “Acreditamos
que o espaço para valorização é
l i m i t a d o”, afirmou ele.

O crescimento da economia
chinesa caiu para 7,5% no segun-
do trimestre e muitos analistas
estão prevendo que ela caminha
para uma desaceleração maior
neste terceiro trimestre.

A China divulgará um grande
número de indicadores econô-
micos hoje, que vão da inflação
à taxa de investimentos e forne-
cerão um quadro bem mais de-
talhado de como a economia se
saiu em julho.

Até agora, os sinais são contra-
ditórios. O índice oficial dos geren-
tes de compras ficou em território
expansionista, um desempenho
melhor que o previsto. Mas uma
pesquisa parecida feita pelo HSBC
mostra uma queda para o menor
patamar em 11 meses.

Após tirar dinheiro do siste-
ma financeiro em junho e de-
sencadear um aperto de caixa, o
banco central vem promovendo
injeções de liquidez de cur-
to prazo.

Tragédia grega

A
P

A taxa de desemprego na Grécia
alcançou em maio novo recorde de
alta: 27,6%. Um ano antes, o nível de
desocupação estava em 23,8%. Em
abril, a taxa era de 27%. Os jovens de
15 e 24 anos foram os mais afetados,
com o desemprego nessa faixa

chegando a 64,9%. Desde maio de
2010, o país depende de empréstimos
internacionais, após anos de gastos e
má gestão fiscal, que deixaram como
herança um enorme déficit
orçamentário. Em troca dos recursos
dos credores externos, o governo teve

de adotar severas medidas de
austeridade, incluindo aumento de
impostos e cortes de salários e
aposentadorias. Hoje, a Grécia está no
sexto ano de uma recessão profunda.
Na foto, desempregados fazem fila em
agência de empregos em Atenas.

Exportações reforçam
recuperação alemã
Agências internacionais

As exportações da Alemanha
subiram em junho, em mais um
indício de que a recuperação na
maior economia da zona do euro
está ganhando força.

As vendas somaram € 92,8 bi-
lhões, 0,6% a mais do que maio,
quando houve uma queda revisa-
da de 2% — menos do que espera-
vam os analistas. Já as importações
somaram € 75,9 bilhões, de acordo
com o departamento de estatísti-
cas do país, o Destatis. Com isso, o
país teve um superávit comercial

de € 16,9 bilhões em junho
A demanda por produtos ale-

mães está aumentando na zona
do euro, que absorve 69% das ex-
portações do país e começa a dar
sinais de que está emergindo de
uma longa recessão. Ao mesmo
tempo a expansão econômica
nos EUA, consomem 12% das ven-
das externas alemãs, se acelera.

“As exportações devem au-
mentar lentamente nos próxi-
mos meses, com mais crescimen-
to nos EUA e uma recuperação na
zona do euro”, disse Gerd HAssel,
analista do Bhf-Bank AG. “”

Curtas

Presidência uruguaia
O ex-presidente do Uruguai

Tabaré Vazquez (2005-2010)
anunciou ontem sua pré-candi-
datura para postular uma volta à
Presidência pela Frente Ampla,
de esquerda, da qual também faz
parte o atual governante, José
Mujica. Não há reeleição no Uru-
guai, e as próximas eleições pre-
sidenciais ocorrem em 2014.

Emprego nos EUA
Os novos pedidos de seguro-de-

semprego nos EUA subiram em
5.000 mil na semana terminada
em 3 de agosto, para 333 mil. Al-
guns economistas esperavam uma
leitura de 335 mil a 339 mil. Na
média das quatro últimas sema-
nas, houve recuo de 6.250, para
335,5 mil solicitações. É o menor
nível desde novembro de 2007.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




