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Internacional

Sob nova gestão Novo presidente paraguaio assume hoje e buscará investimento brasileiro

Cartes quer atrair indústria para
o Paraguai com energia barata
César Felício
De Assunção

O novo presidente paraguaio
Horacio Cartes, que toma posse
hoje, poderá visitar o Brasil em
novembro. A viagem está sendo
articulada por empresários para-
guaios e brasileiros, e Cartes
apresentaria as vantagens com-
parativas de se produzir indus-
trialmente no país em um encon-
tro em São Paulo, a principio na
Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo). Um mês
antes, Cartes deverá se reunir em
Assunção com um grupo de 150
empresários brasileiros. Alguns
deles, como Marcelo Odebrecht,
da Construtora Norberto Ode -
brecht, e Roberto Setúbal, do
Banco Itaú, são aguardados para
a cerimônia de posse de Cartes.

É por meio de alianças empre-
sariais que o novo presidente, do-
no de um conglomerado de 26
empresas das quais a principal é
uma fábrica de cigarros, pretende
contornar o impasse que blo-
queia a participacao política do
Paraguai no Mercosul. O novo
presidente pretende iniciar seu
mandato fixando a imagem de
um governo disposto a grandes
concessões para atrair investi-
mentos estrangeiros. No ano pas-
sado, o fluxo de investimentos es-
trangeiros foi de apenas US$ 118
milhoes, muito inferior aos US$
382 milhoes registrados em 2011.

Amanhã, Cartes realiza um ca-
fé da manhã no Banco Central
com 450 empresários convida-
dos, sendo 150 estrangeiros. Lo-
go depois, dará uma entrevista
coletiva para a imprensa interna-
cional, ignorando a mídia local.

O Paraguai segue isolado no
plano internacional e há dúvidas
sobre a solidez do apoio político
interno ao novo presidente. Ape-
nas seis chefes de Estado presti-
giam a posse do novo governo.

Cartes se reuniu ontem à noi-
te com a presidente brasileira,
Dilma Rousseff, em um encon-
tro privado em sua casa. Hoje,
Cartes realiza um almoço com
os poucos chefes de Estado que
aceitaram o convite para assistir
ao evento e deve conversar, de
forma reservada, com a argenti-
na Cristina Kirchner e o uru-
guaio José Mujica. Também de-
vem participar do encontro os
presidentes do Chile, Sebastián
Piñera, e do Peru, Ollanta Huma-
la. O outro presidente presente
na posse, o de Taiwan, Ma Ying
Jeou, não deve comparecer.

O Paraguai está suspenso do
Mercosul desde junho do ano pas-
sado, quando o Congresso do país
destituiu de forma sumária o en-
tão presidente, Fernando Lugo.
Dias depois, em uma cúpula em
Mendoza, Brasil, Argentina e Uru-
guai promoveram o ingresso da
Venezuela como membro pleno
do bloco, algo que vinha sendo

obstruído pelo Congresso para-
guaio havia seis anos.

A Venezuela atualmente exerce
a presidência temporária do Mer-
cosul, e o presidente venezuelano,
Nicolas Maduro, sequer foi convi-
dado para a posse do paraguaio.

Na última reunião de cúpula do
bloco, em Montevidéu, os países
do Mercosul decidiram encerrar a
suspensão paraguaia a partir da
posse de Cartes. Mas o novo diri-
gente, em uma nota oficial, afir-
mou que o Paraguai só voltará a
participar das reuniões políticas

do Mercosul no próximo ano,
quando a Venezuela passar a presi-
dência para a Argentina.

Com o fim da suspensão, em
tese, o Mercosul terá que esperar
o aval paraguaio para validar de-
cisões que venha a tomar, entre
elas qualquer proposta que ve-
nha a ser feita à União Europeia,
bloco com o qual o Mercosul ten-
ta avançar as negociações para
um tratado de livre comércio.

Cartes pertence ao Partido Colo-
rado, que ocupou a Presidência
por 60 anos, até perder as eleições

de 2008, minado por divisões in-
ternas. Na oposição, o partido se
unificou em torno de Cartes, que
usou seu poder econômico para
fomentar a união. Ele optou por
um ministério técnico, de pouca
expressão política. No Paraguai, o
centro do poder está no Congres-
so, que não apenas pôde realizar o
impeachment de um presidente
em 48 horas, como é um dos úni-
cos no mundo em que os parla-
mentares podem criar despesas
correntes para o governo no Orça-
mento sem cobertura de receitas.

JORGE SAENZ/AP

O novo presidente do Paraguai, Horacio Cartes, pretende atrair empresários brasileiros para produzir em seu país

Economistas
preveem
freada forte
no México
Re u te r s

A desaceleração na demanda
por bens e serviços no exterior,
sobretudo nos Estados Unidos, e
a queda no consumo interno pro-
vocaram uma forte desaceleração
na economia mexicana no segun-
do trimestre, de acordo com uma
consulta feita pela agência de no-
tícias Reuters com especialistas.

De acordo com a média projeta-
da pelos oito economistas ouvidos
pela empresa, o Produto Interno
Bruto (PIB) do México cresceu
0,21% entre abril e junho em rela-
ção ao primeiro trimestre. No pe-
ríodo entre janeiro e março, o PIB
mexicano cresceu 0,45%.

Se confirmada a previsão, o
México terá o registrado o menor
crescimento desde o segundo tri-
mestre de 2009, quando sua eco-
nomia começava a se recuperar
da crise financeira global.

O governo mexicano divulga
do dado do PIB na próxima ter-
ça-feira, mas dentro do país já se
começam a rever para baixo as
expectativas de crescimento pa-
ra este ano.

Na semana passada, o Banco
Central do México reduziu sua
projeção para a alta do PIB em
2013 de uma banda de 3% a 4%
para a faixa de 2% a 3%.

O presidente do BC, Agustín
Carstens, disse que a economia
tem demonstrado uma falta de
dinamismo por um período pro-
longado, sobretudo na parte in-
dustrial ligada aos EUA, Estados
Unidos, e no consumo interno.

Cedo ou tarde, o euro vai se desintegrar
Análise
Samuel Brittan
Financial Times

Imagine uma pequena loja que
não está indo bem. Na melhor das
hipóteses, ela não consegue pro-
porcionar ao seu dono um padrão
de vida mínimo. Na pior, não con-
segue nem mesmo cobrir seus cus-
tos e é mantida em funcionamento
por empréstimos e doações de pa-
rentes, amigos e simpatizantes.
Um deles, inclusive, já foi pego co-
mentando que faria tudo o que
fosse necessário para que a loja
continuasse aberta, acrescentan-
do: “Acreditem, será suficiente”.

Qualquer analogia está longe de
ser perfeita, mas essa é bem ade-
quada para os membros não com-
petitivos da zona do euro. Desde o
lançamento do euro, em 1999, os
custos unitários do trabalho subi-
ram menos de 13% na Alemanha.
Nesse período, os custos da mão de
obra na Grécia, Espanha e Portugal
aumentaram de 20% a 30%, e na
Itália o aumento foi ainda maior.

Pouco surpreende que a Alema-
nha tenha hoje um superávit em
conta corrente de 6% do PIB, en-
quanto Grécia, Itália, Portugal e Es-
panha mal chegam a um equilí-
brio. É preciso ter muito cuidado
com estimativas, mas a mensagem
que elas passam é bem plausível.
Nenhuma união bancária ou har-
monização fiscal bastará enquan-

to houver esses desequilíbrios.
A teoria econômica por trás da

criação do euro foi que a própria
moeda única, e a suposta impossi-
bilidade de desvalorização pelos
países-membros, atuariam como
uma força harmonizadora. Mas is-
so não aconteceu, e as relações ho-
je estão insustentáveis. Herbert
Stein, economista ativo em
Washington no fim do século pas-
sado, dizia que quando uma políti-
ca ou situação é insustentável, ela
não será sustentada. Mas ele não
disse quanto tempo leva para essas
situações serem resolvidas.

Enquanto isso, é do interesse
dos “eurocratas” fazer esses pro-
blemas parecerem complicados a
ponto de apenas um pequeno nú-
mero dos chamados especialistas
financeiros poderem até mesmo
discuti-los. Estamos vendo um pa-
cote após o outro e uma garantia
após a outra de para que a estrutu-
ra continue se mantendo. Mas em-
préstimos e garantias não tornam
o insustentável sustentável. Há
apenas um número limitado de
maneiras de conduzir a situação.

Em primeiro lugar, a “austerida -
d e” nos países periféricos pode dar
certo. Com isso, quero dizer que o
aperto da demanda imposto a eles
resulta numa queda nos custos e
preços, em relação aos vizinhos da
zona do euro, levando a maior
competitividade e à eventual recu-
peração do padrão de vida e a uma
forte queda na taxa de desempre-

go. Uma variação disso seria uma
melhora na competitividade não
baseada nos preços: passeios turís-
ticos mais criativos pelo mar Egeu
ou hotéis mais atraentes em Algar-
ve, no sul de Portugal. A questão
fundamental é quantos anos, ou
décadas, essa correção vai levar.

Segundo, os países da periferia
do euro poderão continuar estag-
nados. A taxa de desemprego está
hoje em 22% na Grécia, 24% na Es-
panha, 18% em Portugal, 15% na
Irlanda e 10% na Itália. Em com-
paração, ela é de 8% nos EUA e no
Reino Unido. Temo que uma va-
riação seria a situação desses paí-
ses piorar ainda mais e começar a
haver um aumento da emigração.

A terceira opção é improvável,
mas está incluída aqui por motivo
de abrangência. A Alemanha e ou-
tros países do norte poderiam bus-
car políticas mais “expansionistas”
(leia-se inflacionárias), reduzindo
assim a agonia do sul. Uma alter-
nativa seria seguir subsidiando pe-
renemente os países periféricos.

A quarta opção seria um ou
mais países periféricos deixarem a
zona do euro. As portas do inferno
se abririam não só para os países
que estivessem saindo, mas tam-
bém para os remanescentes, cujos
os bancos possuem grandes ativos
em euros (em potencial deprecia-
ção). Mas em algum momento os
ex-membros do euro recolheriam
os pedaços de suas economias e
surgiriam com desempenhos mais

toleráveis, como aconteceu com a
Argentina quando ela cortou um
laço supostamente inquebrantá-
vel com o dólar americano. Alguns
economistas gostariam de abor-
dar o assunto de outra maneira e
prefeririam que a Alemanha e seus
vizinhos tomassem a iniciativa e
avaliassem sua saída do euro; mas
isso não acontecerá, independen-
temente dos resultados das elei-
ções alemãs, que estão próximas.

É possível, claro, imaginar um
número grande de trocas e conces-
sões entre as quatro conjecturas
acima, mas as possibilidades são li-
mitadas. Se eu tivesse de apostar
meu dinheiro (o que não faria), se-
ria na quarta. Mas não apostaria
em quando isso iria acontecer.

O Sacro Império Romano — que
não era sacro, nem romano e nem
um império — foi fundado por
Carlos Magno em 800 d.C. e durou
até ser dissolvido por Napoleão em
1806. A Confederação Alemã foi
criada depois das guerras napo-
leônicas e não tinha poder real so-
bre os Estados-membros. Ela foi re-
forçada por uma união aduaneira
(Zollverein) em 1834 e toda a es-
trutura raquítica durou até 1871,
quando foi transformada no Reich
Alemão por Bismarck.

De lá para cá, a história pode
ter se acelerado mas não sabemos
o quanto, e o tempo que levará
para a desintegração do euro nin-
guém sabe. Há um limite
para as previsões.

Alemanha e França voltam a crescer
e tiram a zona do euro da recessão
B l o o m b e rg

A economia da zona do euro
emergiu no segundo trimestre de
uma recessão de duração recor-
de. O desempenho foi liderado
por Alemanha e França, em meio
ao primeiro período de calma
nos mercados financeiros desde o
começo da crise da dívida.

O Produto Interno Bruto (PIB)
do bloco das 17 nações da moeda
comum teve uma alta de 0,3% no
período abril-junho, depois de
uma contração de 0,3% nos três
meses anteriores, de acordo com
dados divulgados ontem pela Eu-
rostat, a agência de estatísticas da
União Europeia (UE). O número
superou a previsão de 0,2% dos

analistas ouvidos pela Bloomberg.
Com isso, foram interrompidos
seis trimestres seguidos de contra-
ção, a mais prolongada queda des-
de o início do euro, em 1999.

Alemanha e França, as duas
maiores economias da zona do
euro, apresentaram crescimento
maior do que o esperado. Embo-
ra o panorama geral tenha me-
lhorado, a recessão levou o de-
semprego a um novo recorde —
com mais da metade dos jovens
sem trabalho na Espanha e na
Grécia — e partes do sul da Euro-
pa continuam em contração.

“Não estamos vendo uma recu-
peração, é apenas uma estabiliza-
ç ã o”, afirmou Sylvain Broyer, eco-
nomista-chefe para a zona do euro

no Natixis, em Frankfurt. “O que
precisamos é uma retomada nos
investimentos produtivos, e ainda
não vejo isso. Precisamos de três ou
quatro trimestres de crescimento
na região para esperar um recuo
do desemprego”, acrescentou.

Na Alemanha, o PIB teve uma
expansão de 0,7% no segundo tri-
mestre — 0,1 ponto percentual aci-
ma das previsões. Já a economia
francesa cresceu 0,5% após seis me-
ses de contração. Ainda assim, pelo
menos 4 dos 17 países da zona do
euro permanecem em recessão, in-
cluindo Itália e Espanha.

“Esses números levemente mais
positivos são bem-vindos, mas não
há espaço para qualquer compla-
c ê n c i a”, escreveu em um blog Olli

Fonte: Eurostat. Elaboração: Valor Data
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Rehn, comissário de Questões Eco-
nômicas e Monetárias da UE. “Uma
recuperação sustentada está ao al-
cance agora, mas apenas se perse-
verarmos em todas as frentes da
nossa resposta à crise.”

Os dados divulgados ontem
são preliminares. Novo relatório
da Eurostat sobre o desempenho
das economias da zona do euro
vai sair em 4 de setembro.

Curtas

Emprego no Reino Unido
A taxa de desemprego do Rei-

no Unido continuou em 7,8% no
trimestre terminado em junho,
significativamente acima do pa-
tamar de 7% que o Banco de In-
glaterra (o BC do país) adotou
como parâmetro para começar a
aumentar a taxa básica de juros
do país. O percentual ficou em
linha com as previsões.

Inflação nos EUA
A queda nos preços da energia

contribuiu para o abrandamento
da inflação no atacado dos Esta-
dos Unidos. O Departamento do
Trabalho do país anunciou ontem
que o índice de preços ao produ-
tor ficou estável em julho, perante
o mês anterior, quando houve alta
de 0,8%. Em 12 meses, a inflação
no atacado correspondeu a 2,1%.

PIB de Portugal tem primeira
expansão desde 2010
B l o o m b e rg

O Produto Interno Bruto (PIB)
de Portugal cresceu 1,1% no se-
gundo trimestre deste ano em re-
lação ao primeiro, quando havia
se contraído 0,4%, informou on-
tem o Instituto Nacional de Esta-
tísticas do país europeu, em um
relatório preliminar. Essa foi a pri-
meira vez que a economia cresceu
desde 2010, após dez trimestre
consecutivos de contração.

Economistas já previam uma
variação positiva do PIB portu-
guês entre abril e junho, mas
não no ritmo apontado pelos
dados de ontem. Dez especialis-
tas ouvidos pela Bloomberg esti-
maram uma alta de 0,1%.

A economia do país, no en-
tanto, se contraiu 2% no segun-

do trimestre em relação ao mes-
mo período do ano anterior,
após uma queda revisada de
4,1% entre janeiro e maio.

A melhora na economia por-
tuguesa reflete uma desacelera-
ção na redução dos investimen-
tos no país e uma grande acele-
ração nas exportações, segundo
o instituto. O déficit comercial
português diminuiu nos três
meses encerrados em junho,
com as exportações crescendo
mais do que as importações.

A economia portuguesa reto-
ma o crescimento no momento
em que a zona do euro sai de uma
recessão recorde, liderada por
França e Alemanha, e em meio ao
primeiro período sustentado de
calmaria no mercado financeiro
desde o início da crise da dívida.

Em campanha, Merkel alerta
contra excesso de dívida
Agências internacionais

A primeira-ministra da Alema-
nha, Angela Merkel, iniciou ofi-
cialmente ontem sua campanha
para conquistar um terceiro man-
dato no cargo. Em comício em Seli-
genstadt, Merkel saudou como
“boa notícia” o fim da recessão na
zona do euro e fez um alerta contra
riscos de dívidas excessivas.

“Nós vimos o que pode aconte-
cer se você acumular muita dívi-
d a”, disse a premiê. Custos mais al-
tos de empréstimos geram taxas
de juros maiores, colocando em
perigo as empresas, “e aí você tem
d e s e m p r e g o”. No discurso, Merkel
“roubou” uma frase de efeito do
presidente americano Ronald Rea-
gan (1981-1989) e perguntou aos
eleitores: “Vocês estão melhores

hoje do que há oito anos?”.
Com cinco semanas até o dia da

eleição, em 22 de setembro, a con-
servadora União Democrata Cristã
(CDU), de Merkel, desfruta de uma
confortável vantagem de 15 pon-
tos percentuais sobre os sociais-
democratas (SPD). Contudo, a si-
tuação para a manutenção da coa-
lizão de centro-direita formada
com o Partido Democrático Libe-
ral (FDP) não é tão confortável. O
FDP vem aparecendo abaixo do
percentual mínimo de 5% do votos
para ingressar no Parlamento.

Caso os liberais não forneçam a
maioria necessária para formar o
novo governo, Merkel poderá ser
obrigada a entrar em negociações
com os sociais-democratas para a
formação de uma grande coalizão,
ou ainda com o Partido Verde.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




