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Internacional

Emergentes em xeque Alta nos juros elevou custo de capital no país

Crédito desacelera e Rússia
já corre risco de recessão
Olga Tanas e Agnes Lovasz
Bloomberg , de Moscou e Londres

Elena Dibova estava pronta para
dar como garantia seu apartamen-
to de 15 milhões de rublos (US$
456 mil) em troca de um financia-
mento para sua fábrica de cofres
de metal. Com seu banco demo-
rando demais para se decidir, ela
se deparou com um problema que
empresas de toda a Rússia estão
enfrentando, num momento em
que a economia do país se retrai.

Os empréstimos corporativos
estão desacelerando, com os ban-
cos exigindo cada vez mais garan-
tias, e os tomadores evitando taxas
de juros que já podem superar
20%. Como a VTB24, o braço de va-
rejo do segundo maior banco da
Rússia, elevou sua lista de garan-
tias, Dibova tomou emprestados
2,5 milhões de rublos de sócios de
sua empresa para poder participar
de uma licitação da polícia.

O presidente Vladimir Putin es-
tá buscando meios para amparar a
economia em meio à alta menor
do crédito corporativo e à relutân-

cia das autoridades econômicas de
reduzir as taxas de juros diante da
inflação que está acima da meta do
banco central. A economia cresceu
1,2% no segundo trimestre, em
comparação ao mesmo período
do ano passado, o menor ritmo
desde 2009, com queda dos inves-
timentos. Isso pode significar que
a Rússia entrou em sua segunda re-
cessão em cinco anos, segundo a
Capital Economics, de Londres.

“Os empréstimos corporativos
desaceleraram nos últimos seis a
nove meses”, disse Ivan Tchakarov,
economista-chefe da Renaissance
Capital, em uma entrevista por te-
lefone. “O crédito está difícil para
as empresas que não são grandes.”

Dados do banco central mos-
tram que os empréstimos corpora-
tivos cresceram 12% em junho,
comparado ao mesmo período do
ano passado, sendo que em junho
do ano passado o crescimento foi
de 24% sobre o mesmo período de
2011. A taxa de juros média sobre
os empréstimos concedidos às em-
presas menores está entre 15% e
17%, segundo o SME Bank.

A Rússia, a maior economia
emergente a elevar suas taxas de
juros no ano passado, deixou sua
taxa referencial inalterada em 8,5%
em 9 de agosto, pelo 11o mês con-
secutivo, com a inflação superan-
do a meta de 6% pelo 11o mês se-
guido em julho. O bilionário Oleg
Deripaska, dono da United Co ru-
sal, a maior produtora de alumínio
do mundo, já disse que as autori-
dades monetárias “sugaram todo
o sangue da economia russa” ao
evitar cortar os juros. “As taxas es-
tão altas demais e, nessas condi-
ções, nossa indústria não é compe-
t i t i v a”, afirmou Deripaska.

A desaceleração do maior ex-
portador mundial de energia
ameaça minar o consenso que
mantém Putin no governo há 13
anos e que vem sendo desafiado
pelos maiores protestos registra-
dos nos últimos anos.

Com Putin acenando com “si -
nais alarmantes” de uma desace-
leração econômica, os preços dos
ativos russos estão caindo. O ín-
dice referencial de ações RTS
apresenta uma queda acumula-

da no ano de quase 14%, em com-
paração a uma queda de 11% do
MSCI Emerging Markets Index.

As agruras das empresas de
menor porte não passaram des-
percebidas ao presidente russo,
que prometeu no ano passado
aumentar a participação delas
no nível geral de emprego para
ao menos 50%, dos 9% atuais.

Putin convocou uma reunião de
emergência de seu Gabinete em
abril, para encontrar meios de esti-
mular o crescimento. Três meses
depois, o governo anunciou medi-
das para reduzir o custo dos em-
préstimos que incluíram recorrer a
um dos fundos soberanos de in-
vestimentos da Rússia para finan-
ciar empréstimos a pequenas em-
presas e o seguro de empréstimos
concedidos por bancos.

“Este setor da economia é o que
tem o menor acesso aos financia-
mentos”, disse a presidente do
banco central, Elvira Nabiullina,
em junho. “É preciso, antes de mais
nada, adotar medidas para reduzir
o custos dos empréstimos para as
pequenas e médias empresas.”

Merkel encampa plano
da oposição de criar
salário mínimo alemão
Assis Moreira
De Genebra

A premiê alemã, Angela Merkel,
ignora solenemente seu adversá-
rio social democrata Peer Stein-
brück na disputa para governar a
maior economia da Europa. Quase
não o menciona em sua campanha
eleitoral. Mas analistas notam que
ela é pródiga em “recuperar ” as
propostas sociais mais importan-
tes do rival, como a introdução do
salário mínimo na Alemanha.

A Alemanha tem um regime de
autonomia de fixação dos salários
entre sindicatos e empregadores.
Em maio, o patronato alemão assi-
nou com o poderoso sindicato IG
Metal um acordo de aumento de
3,4% valendo desde julho, e de 2,2%
a partir de maio de 2014. Mas isso
só vale para o Estado da Baviera.

Na prática, nem todos os salá-
rios alemães são cobertos por esse
tipo de acordo. Analistas dizem
que há cada vez menos beneficia-
dos, baixando de 75% dos traba-
lhadores no fim dos anos 2000 pa-
ra 60% atualmente. Para sindicatos
e social democratas, isso mostra
que o sistema não funciona tão
bem. Milhares de trabalhadores
cobertos pelos acordos têm paga-
mentos muito baixos que não po-
dem descer a € 4 por hora.

O SPD (Partido Social Democra-
ta) propõe um mínimo de € 8,50
por hora. Já a CDU, partido de Mer-
kel, depois de flexibilizar sua posi-
ção, sentindo o atrativo da ideia,
quer algo mais limitado e variável,
sempre em negociação entre sin-
dicatos e empregadores e sem que
o governo fixe sozinho um valor.

Para analistas, a eleição de 22 de
setembro deve assim abrir uma re-
forma importante na economia
alemã, já que atribuem a notória
fragilidade do consumo na maior
economia da Europa desde a intro-
dução do euro à expansão modes-
ta dos salários. Mas acham que o
impacto será modesto.

Para o SPD e os Verdes, a intro-
dução do salário mínimo benefi-
ciará 15% da mão de obra. Calcu-
lam que a medida pode estimular
o consumo em até € 19 bilhões por

ano, o que adicionaria 0,8 ponto
percentual nas estimativas do cres-
cimento do PIB em 2014.

Mas especialistas consideram a
cifra exagerada. O salário mínimo
proposto de € 990 é equivalente a
27% do pagamento médio recebi-
do pelos alemães. É verdade que o
mínimo proposto é bem maior
que o beneficio de € 382 dado aos
desempregados e pode estimular
algumas pessoas a voltar a procu-
rar emprego com mais afinco.

Assim, não só impacto sobre o
consumo tende a ser pequeno, co-
mo a medida pouco ajudará o ree-
quilíbrio da zona do euro como
um todo. A competitividade alemã
não será afetada. A analista Jenni-
fer McKeown observa que, desde
1999, os salários na Espanha au-
mentaram 20% em relação aos ale-
mães, de forma que uma alta na
Alemanha terá pouca diferença
em relação a outros países.

Além disso, o forte desempenho
exportador alemão tem mais a ver
com fatores que a periferia euro-
peia tem dificuldade em copiar.

A atenção dada à proposta de
salário mínimo mostra como as
plataformas de social democratas
e conservadores estão próximas e
como não se deve esperar mudan-
ça radical na zona do euro após a
eleição alemã, diz McKeown. Mer-
kel lidera com folga as pesquisas
para a eleição de 22 de setembro.

Na Europa, o valor do salário
mínimo nos países onde ele é es-
tabelecido na lei varia bastante.
Na Romênia, pode representar
apenas 25% do pagamento médio
no país. Na Irlanda, chega a ser a
metade, segundo os sindicatos.

Formalmente, segundo a Co-
missão Europeia, o salário míni-
mo no bloco varia de € 159 na
Bulgária a € 1.874 em Luxembur-
go. Quando ajustado o diferen-
cial de preços (em alguns países
com salário baixo, os preços tam-
bém são menores), a disparidade
de 1 para 12 é reduzida a 1 para 5
em termos de poder de compra.

Em 2012, o nível do salário mí-
nimo na Europa variava de 30% a
50% dos ganhos brutos na indús-
tria da construção e serviços.

Ataque eleva risco de guerra civil no Egito

A
P

Pelo menos 24 policiais egípcios
morreram ontem em uma emboscada
armada por militantes islâmicos na
península do Sinai. Os autores usaram
morteiros para atacar dois
micro-ônibus onde eles estavam, o
que levou o governo a fechar a
passagem de Rafah, que liga o país à
faixa de Gaza. O atentado ocorre após
o aumento da violenta repressão do
governo aos manifestantes que
protestavam contra a deposição do
presidente Mohamed Mursi, da
Irmandade Muçulmana, em 3 de julho.
Ele havia sido o primeiro líder eleito do
Egito desde a era dos faraós, mas a
condução de seu governo tida como
pró-islâmica desagradou os militares.
O ex-ditador egípcio Hosni Mubarak,
deposto na Primavera Árabe em 2011,
deve ser libertado nos próximos dias.
Na foto, os caixões dos policiais.

Indústria perde importância no PIB chileno
José Carlos Prado
Diario Financiero, de Santiago

Há alguns anos, o ex-primeiro-
ministro do Reino Unido Tony
Blair perguntou à primeira-mi-
nistra da Alemanha, Angela Mer-
kel, qual era o segredo do êxito
econômico do país dela. Como
parte de sua famosa resposta,
disse o seguinte: “Senhor Blair,
nós ainda produzimos coisas”.

Uma das mais importantes do
mundo, a indústria alemã permi-
tiu ao país superar sem maiores
problemas a mais recente crise
econômica vivida pelo planeta.

E no Chile?
De acordo com estudo enco-

mendado pela Associação das
Indústrias Metalúrgicas e Metal-
mecânicas (Asimet) do Chile, ao
qual o “Diario Financiero” teve
acesso exclusivo, a situação no
país é diametralmente diferente:
houve, diz a pesquisa, uma que-
da acentuada na participação
em relação ao Produto Interno
Bruto (PIB) e os altos custos das

fontes de energia representam
uma ameaça constante.

A indústria, que nos anos 70
representava 17% do PIB, no fim
de 2012 encolheu para pouco
mais de 10%, o equivalente a cer-
ca de US$ 27 bilhões.

O informe compara a realida-
de chilena com a de países desen-
volvidos e de emergentes, com a
indústria do Chile ficando abai-
xo da média dos dois grupos, de
13,6% e 15,9%, respectivamente.

De fato, é justamente a Alema-
nha que lidera essa classificação,
com sua indústria representan-
do quase 20% do PIB.

Ainda mais complicado é o
que acontece com as empresas
que se dedicam a processos me-
talúrgicos e a fabricar produtos
metalmecânicos no Chile.

O documento da Asimet revela
que elas atualmente respondem
por apenas 2,4% do PIB chileno, o
equivalente a US$ 6,2 bilhões.

Na Alemanha, o setor alcança
15,8% do PIB, com uma alta rele-
vância (84,3%) em relação à in-

dústria como um todo. No Chile,
a porcentagem é três vezes me-
nor, de apenas 23,5%.

Para o presidente da Asimet,
Gastón Lewin, o Estado tem um
papel importante a desempe-
nhar, em especial, para determi-
nar um marco regulatório no
qual os empresários industriais
possam atuar.

“Nós temos que avançar nas
políticas públicas de longo pra-
zo no país, conseguir um grande
pacto entre os setores privados e
o público, que permita seguir
adiante nessa direção”, afirmou
o líder setorial.

Da mesma forma que o resto
da economia chilena, a indústria
— particularmente a representa-
da pela Asimet — viu seus custos
de produção aumentarem, afeta-
dos pelos altos preços das fontes
de energia, entre outros motivos.

Esse custo transformou-se em
uma ameaça cada vez maior pa-
ra o setor e o deixa em posição
de desvantagem diante de seus
concorrentes mais diretos.

De acordo com dados do se-
tor, o Chile é o país com os
maiores custos de energia em
toda a região.

Em junho, o preço médio no
mercado à vista foi de US$ 137,54
por MWh, enquanto no Peru foi

de US$ 24,94.
Além disso, fontes do merca-

do garantem que nos próximos
meses vão começar a ser nego-
ciados contratos com tarifas que
poderiam subir 40% em relação
aos valores atuais.
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Energia cara, modelo e câmbio explicam queda
Fabio Murakawa
De São Paulo

A energia cara, a opção pela in-
dústria extrativista e, mais recente-
mente, o câmbio desfavorável es-
tão na raiz da explicação para a
queda na participação da indús-
tria manufatureira no PIB chileno.
“Parte da diminuição da indústria
de manufatura no Chile tem rela-
ção com o crescimento da indús-
tria de mineração. É uma questão
m a t e m á t i c a”, afirma Gastón
Lewin, presidente da Associação
de Indústrias Metalúrgicas e Me-
talmecânicas do Chile (Asimet).

“Há indústrias que desapareceram
por falta de competitividade. Hou-
ve uma substituição de produtos
nacionais por importações.”

Segundo ele, os setores mais afe-
tados foram, sobretudo, o de ma-
teriais de transporte, eletrodomés-
ticos e da linha branca. “Esse fenô-
meno se acelerou nos últimos anos
por conta da valorização do peso
chileno frente ao dólar, o que afe-
tou muitos setores exportadores.”

Com relação aos custos da ener-
gia, o Chile encontra-se em uma si-
nuca. O país, que tem hoje uma po-
tência instalada de cerca de 17 mil
MW precisa chegar a pelo menos

25 mil MW até 2020 para conti-
nuar crescendo ao ritmo de anos
recentes, entre 5% e 6% ao ano, e
contemplar os investimentos pre-
vistos na área de mineração. Para
2030, o cálculo é que será necessá-
ria uma capacidade instalada de
30 mil MW, quase o dobro da
atual. Mas a resistência das comu-
nidades tanto a projetos térmicos
do norte do país como a grandes
hidrelétricas na Patagônia chilena
tem travado os projetos, que não
conseguem sair do papel.

Eugenio Figueroa, professor
do Departamento de Economia
da Universidade do Chile, vê na

estrutura tributária do país uma
outra causa para a desindustria-
lização chilena. “Essa estrutura
tributária incentiva artificial-
mente o investimento em capital
físico, nas indústrias primárias
intensivas em recursos naturais e
recursos ambientais, ou seja, as
indústrias sujas”, afirma.

Para Figueroa, essas indústrias
“ou geram rendas econômicas
muito grandes ou não pagam cer-
tos fatores de produção que são fa-
tores ambientais, como a água
l i m p a”. “Portanto, competem em
vantagem com setores que têm
que pagar todos os insumos, caso

da indústria manufatureira”, diz.
Para Figueroa, o Chile precisa in-

vestir mais em capital humano, o
que, segundo ele, é algo difícil Es-
tados e União sem dinheiro sufi-
ciente para tanto, dada a baixa car-
ga tributária chilena — de 20% do
PIB, contra 36,2% do Brasil, 29% da
Argentina e 27% do Uruguai. Para
aumentar a arrecadação, diz ele,
seria preciso taxar as “enormes
rendas econômicas que produzem
as indústrias primárias, que per-
tencem a grupos estrangeiros ou a
pequenos grupos da plutocracia
com poder econômico muito mes-
clado no poder político”.

.

PIB cresce
4,1% no 2o tri
B l o o m b e rg

A economia chilena se desace-
lerou no segundo trimestre, com
o enfraquecimento da demanda
doméstica, o que aumenta rumo-
res de que o país deve cortar as ta-
xas de juros já em setembro.

O Produto Interno Bruto (PIB) se
expandiu 4,1% frente ao mesmo
período do ano passado, contra
uma alta revisada de 4,5% entre ja-
neiro e março, informou ontem o
banco central. Na comparação tri-
mestral, o PIB chileno se expandiu
0,5% entre abril e junho.

O banco central manteve inalte-
rada, em 5%, a taxa de juros básica
do país na reunião de 13 de agosto,
pelo 19o mês consecutivo. O go-
verno tentava, naquele momento,
conciliar uma alta no consumo in-
terno com o esfriamento da pro-
dução industrial. Segundo analis-
tas, o crescimento mais lento da
demanda doméstica e um déficit
em conta corrente menor que o es-
perado devem favorecer uma que-
da das taxas de juros no país.

Curtas

Exportações japonesas
As exportações japonesas tive-

ram em julho o maior salto de
2010, o que contribui para os es-
forços do premiê Shinzo Abe para
promover uma recuperação eco-
nômica, apesar dos maiores pre-
ços de energia que aumentam o
déficit comercial. As vendas exter-
nas saltaram 12,2% contra julho de
2012 e 7% em relação a junho. Já as
importações subiram 19,6% na
comparação anual, elevando o dé-
ficit comercial para US$ 10,5 bi-
lhões, o terceiro maior desde o iní-
cio da série, em 1979.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




