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Internacional

Cúpula Taxa de desemprego global entre os mais jovens atingiu 12,4% neste ano e pode aumentar até 2018

G-20 quer subsídio para emprego a jovens
Assis Moreira
De São Petersburgo (Rússia)

Empresas que derem emprego
a jovens poderão receber subsí-
dios para pagar parte desses salá-
rios. Essa é uma das promessas
com que as maiores economias
desenvolvidas e emergentes, que
formam o G-20, vão acenar nesta
semana em São Petersburgo.

As economias que represen-
tam mais de 80% da produção
mundial vão declarar uma “prio -
ridade mundial” a promoção do
emprego para jovens, que têm
três vezes mais probabilidade de
estar sem trabalho do que os

adultos, segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

Conforme documento do G-20,
ao qual o Va l o r teve acesso, o de-
semprego e o subemprego em vá-
rios países, particularmente entre
os jovens, continua a ser um dos
maiores desafios na economia
mundial e “como resultado, todas
as economias do G-20 estão en-
frentando desafios em termos de
produtividade e crescimento”.

Nesse cenário, os líderes do G-
20 se dizem comprometidos em
encontrar “maneiras inovativas
para encorajar as empresas a con-
tratar jovens oferecendo redução
de custos trabalhistas ou subsí-

dios para o salário desses jovens”.
Para os líderes, criar empregos

para absorver milhões de jovens
que entram no mercado de traba-
lho e aqueles que começam a ter
desemprego de longa duração é
essencial para reforçar demanda
e estimular crescimento, reduzir
pobreza e elevar a coesão social.

Além de reformas tributárias
favoráveis a empregadores, ace-
narão com flexibilização do mer-
cado de trabalho com adequada
proteção do emprego, “confor -
me as circunstâncias nacionais”.

Os líderes prometerão tam-
bém apoio para motivar jovens
empreendedores e “start-ups”.

A reação do G-20 vem no ras-
tro de protestos sociais em vários
países e das advertências da OIT,
de que o desemprego continuará
aumentando nos próximos cinco
anos entre a população jovem,
definida como aquela com idade
entre 15 e 24 anos. Atualmente, a
taxa de desemprego globalmen-
te nesse segmento aumentou de
11,5% em 2007, no começo da
crise, para 12,4% neste ano e po-
de chegar a 12,8% em 2018.

A OIT fala de “geração ferida”,
enfrentando um misto perigoso
de alto desemprego, crescente
inatividade ou trabalho precário
nas nações desenvolvidas, e de

trabalho mal pago nos países
em desenvolvimento.

A Europa é uma das mais inte-
ressadas numa mensagem firme
do G-20 sobre crescimento e em-
prego. A zona do euro saiu da re-
cessão, mas o desemprego conti-
nua com a taxa recorde de 12,1%.
Pior ainda, o desemprego dos jo-
vens alcançou 24% em julho.

Em países como Portugal e Es-
panha, essa taxa chega aos 50%.
Analistas na zona do euro veem
risco de as empresas continua-
rem a segurar a contratação de
empregados, diante das incerte-
zas que continuam pesando so-
bre economia global.

Subsídios para empresas con-
tratarem jovens já vêm sendo da-
dos em países como Canadá,
França e Reino Unido, sob certas
condições. Na África do Sul, uma
experiência piloto mostra que o
subsídio melhora as chances de
emprego em cerca de 25%. Pelo
plano sul-africano, os emprega-
dores recebem ajuda estatal para
pagar metade do salário no pri-
meiro ano e 20% no segundo.

O combate ao desemprego é
visto no G-20 como essencial pa-
ra ajudar a restaurar a confiança
na economia global. A questão é
implementar as ações, ao invés
de se limitar a discursos.

FSB alerta para banco grande demais
De São Petersburgo (Rússia)

Os 28 grandes bancos identi-
ficados como “grandes demais
para quebrar” (“too big to fail”)
já levantaram US$ 500 bilhões
para reforçar seu capital próprio
desde 2009, soma equivalente a
quase 3% dos ativos ponderados
pelo risco, mas é preciso fazer
mais para absorver perdas.

O alerta é do Conselho de Esta-
bilidade Financeira (FSB, na sigla
em inglês), que reúne as principais
autoridades financeiras do mundo
e tende a se tornar a organização
mundial de finanças, em relatório
enviado ontem aos líderes das
maiores nações desenvolvidas e
emergentes que formam o G-20.

O FSB cita buracos na imple-
mentação das regras para atenuar
a ameaça de instituições financei-
ras “grandes demais para que-
brar ”. Essa ameaça surge quando o
risco de quebra deixa a autoridade
pública sem opção, a não ser so-
correr o banco usando fundos pú-

blicos para evitar enorme instabi-
lidade financeira e danos econô-
micos. A consciência dessa situa-
ção pode incentivar grandes ban-
cos a assumir riscos excessivos.

No relatório ao G-20, o FSB diz
que recentes reformas adotadas
em países como Estados Unidos,
Reino Unido, Austrália, Alemanha,
França, Japão, Holanda, Espanha e
Suíça demonstram que progresso
substancial foi feito na implemen-
tação de regras para controlar ris-
cos pelos grandes bancos.

Mas a entidade chefiada por
Mark Carney, presidente do Banco
da Inglaterra (o BC britânico), diz
que os reguladores precisam fazer
mais — por meio de legislações e
regulamentações que foram ne-
gociadas internacionalmente, e
também através de aplicação prá-
tica pelos próprios bancos.

Áreas importantes onde os re-
guladores precisam agir incluem a
adoção de poderes de “bail-in”, pe-
lo qual as autoridades terão a ca-
pacidade de forçar os bancos a re-

capitalizar usando recursos priva-
dos, por exemplo de seus acionis-
tas, mas não dinheiro público.

O objetivo é proteger os contri-
buintes de ter de socorrer mais
uma vez bancos em colapso. Boa
parte dos padrões para grandes
bancos, para terem recursos sufi-
cientes para absorver perdas, deve
estar adotada até o fim de 2015.
Mas os 28 bancos grandes demais
para quebrar têm até 2019 para
cumprir a exigência de adicional
para aumentarem seu capital nu-
ma proporção de 1% a 2,5% de seus
ativos ponderados pelo risco.

Isso é complementar ao nível de
capital próprio de 7% fixado para
todos os bancos a partir de 2019.

Para o FSB, as exigências podem
ser ambiciosas, mas são necessá-
rias. E aponta sinais de que compa-
nhias financeiras, mercados e
agências de classificação de risco
estão tomando nota dos esforços
feitos pelos reguladores para con-
trolar os “bancos grandes demais
para quebrar”. O FSB exemplifica

que as agências de rating “baixa -
ram suas suposições sobre a possi-
bilidade de apoio governamental,
diante do progresso considerável
feito por certas instituições para
ter plano de resolução crível e viá-
vel em caso de problemas.

Com a implementação desses
regimes de resolução, os preços de
credit default swaps (CDS) para
bancos passam a ter mais correla-
ção com os preços das ações, “su -
gerindo uma maior expectativa
entre os participantes (do merca-
do) de que os detentores de dívida,
se necessário, terão as perdas”.

No caso de algumas firmas, po-
rém, os mercados “não mudaram
ainda suas suposições de apoio pú-
blico extraordinário” para socor-
rer bancos grandes demais para
quebrar. A atual lista dos 28 ban-
cos grandes demais para quebrar
inclui Bank of America, C i t i g r o u p,
Goldman Sachs, J. P. Morgan, Royal
Bank of Scotland (RBS), Barclays,
HSBC, Crédit Agricole, BNP Paribas
e Société Générale. (AM)

Relatório diz que risco
bancário também afeta
instituições do Brasil
De São Petersburgo (Rússia)

O problema de “bancos gran-
des demais para quebrar” existe
também em nível nacional, aler-
ta o Conselho de Estabilidade Fi-
nanceira (FSB, na sigla em in-
glês). A entidade pede para as au-
toridades do G-20 serem mais rá-
pidas na implementação de re-
gras sobre esses bancos, o que in-
clui instituições no Brasil.

Em outubro do ano passado, o
Comitê de Basileia de Supervisão
Bancária (CBSB) publicou alguns
princípios a serem exigidos dos
chamados “D-SIBs”, ou bancos
domésticos importantes demais
para quebrar. As exigências, po-
rém, variam em relação aos gran-
des bancos internacionais.

No caso dos bancos globais
grandes demais para quebrar, es-

tão submetidos de qualquer ma-
neira à exigência adicional de ca-
pital próprio, já que um colapso
tem efeito sobre o sistema finan-
ceiro internacional. Já no caso
dos nacionais (ou seja, onde um
problema pode afetar o mercado
local, mas não necessariamente o
sistema financeiro internacio-
nal) fica a critério do regulador
impor a exigência adicional que
responda melhor às característi-
cas do sistema financeiro local.

O FSB agora está pedindo ao
Brasil e outros emergentes do G-
20 para assegurar que as regras
para os “grandes demais nacio-
nais” também sejam prontamen-
te implementadas em suas juris-
dições. O Comitê de Basileia fará
avaliações sobre o estado da im-
plementação, que começará na
metade de 2015. (AM)

Apoio chinês ao status quo coloca o
país num dilema no Oriente Médio
Andrew Browne
The Wall Street Journal, de Pequim

As ameaças que os EUA estão
fazendo de atacar a Síria, citan-
do novas provas de que seu pre-
sidente, Bashar al-Assad, usou
gás sarin contra seu próprio po-
vo, colocam o governo da China
diante de um novo dilema.

Durante décadas, o princípio
primordial da política externa
chinesa foi não interferir nos as-
suntos de Estados soberanos. Es-
sa postura levou a uma série de
conflitos diplomáticos no Orien-
te Médio, já que as autoridades
de política externa preferem
apostar nos regimes existentes,
mesmo quando eles perdem o
apoio da população.

Desde Muamar Gadafi, o me-
galomaníaco ex-governante lí-
bio, até Hosni Mubarak, no Egito,
os líderes chineses apoiaram os
ditadores do Oriente Médio até
bem depois que atrocidades con-
tra seu próprio povo ajudaram a
derrubar os seus governos.

Mudanças de regime sob qual-
quer circunstância — mesmo, co-
mo no caso da Síria, o suposto
uso de gás sarin — deixam os lí-
deres chineses nervosos.

Sua aversão a derrubar líderes
de governo vem em parte da
profunda insegurança que sen-
tem quanto à sua própria legiti-
midade política, num país onde
agitações sociais vivem fermen-
tando sobre problemas como
poluição e direitos à terra.

Se os países ocidentais decidi-
rem intervir para derrubar os go-
vernos antidemocráticos do
Oriente Médio, raciocinam os lí-
deres chineses, o que os impedirá
de um dia tentar derrubar o go-
verno comunista da China?

É verdade que os problemas
que a China tem não são nem de
perto parecidos com os que afli-
gem os governos de países do
Oriente Médio, como o Egito. As
questões chinesas derivam de
um crescimento econômico que
foi talvez rápido demais e desi-

gual, não lento. Ao contrário de
muitos países do Oriente Médio,
a China logrou vitórias expressi-
vas na luta contra a pobreza. Sua
economia cria empregos e opor-
tunidades em abundância.

Ainda assim, o aparato de se-
gurança da China reagiu com
uma força exagerada dois anos
atrás nas ruas de Pequim, em
resposta a convocações on-line
para manifestações de apoio à
“Revolução de Jasmim”, inspira-
da na Primavera Árabe. Os pro-
testos nunca se concretizaram.

De um modo mais geral, os
conflitos no Oriente Médio des-
tacaram para a China a realida-
de de que ainda há uma única
superpotência no mundo hoje:
os Estados Unidos.

No livro “China Goes Global”
(a China se torna global), David
Shambaugh, acadêmico da Uni-
versidade George Washington
especializado no país asiático,
escreve: “Superpotências reais
moldam os eventos e produzem
os resultados. A China, ao con-
trário, adota repetidamente
uma postura passiva e discreta
em sua diplomacia”.

A China não tem bases milita-
res nem tropas no Oriente Médio.
Provavelmente ainda vai levar
anos até que a o país exerça um
poder sustentável além de suas
fronteiras imediatas no leste
asiático, onde ela está fazendo
frente à dominação americana
com submarinos e mísseis balís-
ticos, e se desenvolvendo na
guerra espacial e cibernética.

Ao mesmo tempo, a China tem
um interesse crescente no Oriente
Médio. Ela investiu pesadamente
em campos de petróleo no Iraque
e em imensos projetos de constru-
ção na Arábia Saudita e no golfo
Pérsico. Suas estatais enviaram de-
zenas de milhares de engenhei-
ros, geólogos e operários para tra-
balhar nesses projetos.

Ironicamente, a falta de alcan-
ce estratégico da China no Orien-
te Médio é agravada por um de-
safio que está causando uma re-

viravolta na balança de poder da
região: enquanto os EUA estão
cada vez menos dependentes de
petróleo importado, inclusive do
Oriente Médio, a dependência da
China está aumentando.

Neste ano, a China vai ultrapas-
sar os EUA como o maior impor-
tador líquido de petróleo numa
base mensal, segundo o Departa-
mento de Energia americano.

A diferença vai crescer à medida
que a produção de petróleo e gás
de xisto nos EUA aumentar. En-
quanto isso, uma China industria-
lizada vai consumir combustível
em grandes quantidades e, embo-
ra o país esteja buscando novas
fontes na África e na América Lati-
na, o Oriente Médio continuará
sendo um fornecedor crucial.

Está cada vez mais claro que ter
escolhido ficar do lado errado na
região saiu caro para a China. As
relações do governo chinês com
os regimes populistas que ema-
naram das agitações que varre-
ram o Oriente Médio se complica-
ram, colocando em risco as pers-
pectivas das empresas chinesas
de petróleo e engenharia.

Mais amplamente, dizem di-
plomatas ocidentais e analistas
políticos, o apoio instintivo da
China ao status quo deixou o país
sem ação diante da rapidez com
que os eventos se desenrolaram.
Crise após crise, a China reagiu a
iniciativas dos EUA e outras po-
tências europeias, apesar de suas
aspirações de ser vista em pé de
igualdade com os EUA.

Por exemplo, o governo chi-
nês ficou furioso quando seu
apoio a uma ação limitada da
Otan, a Organização do Tratado
do Atlântico Norte, na Líbia —
um raro exemplo no qual o país
comprometeu seu princípios de
não intervenção —, se transfor-
mou em um grande ataque ao
clã de Gadafi. Isso pode ter en-
durecido as respostas de Pequim
sobre a Síria, dizem diplomatas.

Além disso, a China usou três ve-
zes seu poder de veto na ONU para
bloquear tentativas de isolar o re-

gime de Assad, mesmo enquanto
uma guerra civil que já dura mais
de dois anos arrasa o país. Os chi-
neses se uniram à Rússia para im-
pedir a forte intenção aliada.

Até agora, a crise mais recente
não tem deixado os chineses tão
isolados como ocorreu em ou-
tras situações no passado. Com a
exceção da França, nenhum país
europeu se apresentou inequi-
vocamente a favor dos ataques
militares.

Ainda assim, os mesmos refle-
xos são claros. Ontem, o porta-
voz do Ministério das Relações
Exteriores da China disse que a o
país “observou” as provas apre-
sentadas pelos EUA, embora não
tenha dado nenhuma avaliação a
respeito. “A China se opõe que
qualquer um use armas químicas
e apoia a abertura de uma inves-
tigação independente, justa, ob-
jetiva e profissional pela ONU”,
disse o porta-voz Hong Lei, em
uma coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que a China
“sempre considera uma solução
política como a única solução
realista para a questão da Síria.
Estamos profundamente preo-
cupados que alguns países pos-
sam tomar ações militares de
forma unilateral”.

A agência de notícias oficial
Xinhua afirmou que a obsessão
do presidente dos EUA, Barack
Obama, com opções militares
“levará a América a extraviar-se”.

À medida que o governo de
Obama tenta angariar o apoio do
Congresso para um ataque à Síria,
a China tem ampliado suficiente-
mente seu poder para que os EUA
prestem atenção a essas preocupa-
ções, mas não se tornou tão forte a
ponto de afetar o resultado.

A China, escreve o acadêmico
Shambaugh, “não define a diplo-
macia internacional, não conduz
políticas de outros países, não
forja um consenso global ou re-
solve problemas”.

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

França contra Assad
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O premiê da França, Jean-Marc
Ayrault (foto), apresentou ontem
relatório dos serviços de inteligência
do seu país que afirma que o governo
sírio fez uso “m a c i ç o” de armas
químicas nos ataques do dia 21 contra
subúrbios de Damasco. Segundo os
franceses, o número de vítimas foi de
pelo menos 281 (os EUA estimam em
mais de 1.400). Em entrevista ao

jornal “Le Figaro”, o ditador Bashar
al-Assad negou o envolvimento do seu
governo e pediu a comprovação das
acusações. “Desafiamos os EUA e a
França a apresentar uma única
p rova ”, afirmou. O chanceler russo,
Serguei Lavrov, refutou as provas
apresentadas pelos americanos,
dizendo que “não havia nada de
e s p e c í f i c o” nelas.

Curtas

Freada no México
A economia mexicana deve

crescer 1,78% neste ano, conforme
especialistas em economia do se-
tor privado consultados pelo ban-
co central do México. A previsão
faz parte da pesquisa de agosto so-
bre as perspectivas econômicas do
país. Em julho, a expectativa era de
um crescimento de 2,65% para o
Produto Interno Bruto (PIB) mexi-
cano em 2013. Os entrevistados
pelo Banco do México também es-
peram inflação geral menor neste
ano, de 3,55%, em vez de 3,64%. Pa-
ra 2014, a média dos prognósticos
é de uma expansão de 3,74% para a
economia do México, em vez de
3,98%, e de inflação de 3,79%.

Produção espanhola
A produção da indústria da Es-

panha expandiu-se em agosto pe-
la primeira vez em mais de dois
anos, fortalecendo a previsão do
primeiro-ministro Mariano Rajoy
de que as exportações irão ajudar
a economia do país a sair da reces-
são neste ano. O índice dos geren-
tes de compras (PMI, na sigla em
inglês) subiu de 49,8 em julho pa-
ra 51,1, segundo pesquisa feita pe-
la Markit Economics. O aumento
das encomendas do exterior acele-
rou-se no ritmo mais rápido dos
últimos 32 meses. Uma reforma
das leis trabalhistas promovida
por Rajoy está ajudando a reduzir
os custos dos exportadores.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




