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Internacional

Economia Refinaria de açúcar que teve participação brasileira fechou

PIB sírio caiu pela metade
com guerra, diz analista

D I V U LG A Ç Ã O

O jornalista Jihad Yazigi, responsável pelo site econômico Syria Report

Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

O jornalista sírio Jihad Yazigi
mantém desde outubro de 2001
um site de notícias e dados econô-
micos, o Syria Report (syria-re-
port.com). É um serviço pago em
inglês que tem como clientes em-
presas estrangeiras e também
grandes grupos locais. A pequena
redação funciona em Damasco.
Antes de o país afundar na guerra
civil, eram seis funcionários. Agora
são apenas dois. O próprio Yazigi,
que é cristão ortodoxo, decidiu
deixar a capital síria com a mulher
e os dois filhos em setembro do
ano passado por segurança. Ele vi-
ve e dirige o site de Beirute, no Lí-
bano. Nesta entrevista ao Va l o r , ele
fala sobre o colapso da economia
síria e das dificuldades das empre-
sas em meio à guerra civil que as-
sola seu país há dois anos e meio.

Valor: O que aconteceu com as
empresas na Síria nesse período?

Jihad Yazigi: Nos primeiros seis
meses, o que se via principalmente
era um grande movimento pacífi-
co e, portanto, o impacto sobre a
economia era bastante limitado.
No segundo semestre de 2011, a si-
tuação começou a ficar mais vio-
lenta e isso passou a provocar um
impacto significativo em muitas
empresas. Agora, o que há é uma

guerra realmente. Muitas empre-
sas pararam sua produção; muitas
companhias estão de portas fecha-
das, foram saqueadas ou destruí-
das. Não há muitas empresas es-
trangeiras na Síria, mas há muitas
empresas privadas nacionais.

No meio do ano passado, os
conflitos chegaram às duas cida-
des que são os centros econômicos
da Síria, Damasco e Aleppo. E mui-
tas fábricas foram fechadas por
causa da violência. Os funcionários
não conseguiam ir para o trabalho
e às vezes nem era possível levar
matéria-prima até as empresas. As
que conseguiam produzir, não
conseguiam distribuir seus produ-
tos. Entre essas empresas [afeta-
das] estão estrangeiras do setor de
óleo e gás, como To t a l , Shell e Sun -
c o r, que foram obrigadas a seguir
as sanções internacionais impos-
tas à Síria e tiveram de deixar o
país. Empresas chinesas ainda es-
tavam operando até o mês passa-
do, mas Pequim ordenou que elas
deixassem o país.

Valor: Alguma empresa brasilei-
ra foi afetada?

Yazigi: Havia um investimento
brasileiro, uma refinaria de açú-
car, que produzia cerca de 1 mi-
lhão de toneladas por ano. Era
uma joint venture entre Crystal -
s e v, Cargill e um investidor sírio
[A Crystalsev informou que ven-
deu sua participação no empreen-

dimento para os sócios em 2010].
Eles estavam perto da cidade de
Homs. Homs foi um centro da
oposição, mas agora o governo
controla a maior parte da cidade.
A fábrica ficava nos arredores da
cidade e parou de produzir pri-
meiro por um conflito dos acio-
nistas e depois por causa da vio-
lência. Eles ainda não puderam
retomar a produção.

Valor: As empresas que têm sido
afetadas são de quais setores?

Yazigi: A economia síria é bem
diversificada. Tem um setor indus-
trial forte em têxteis e alimentos;
agricultura, que representa cerca
de 20% do PIB; óleo e gás; turismo,
que estava crescendo; transporte e
logística. Mas as sanções interna-
cionais limitaram as exportações.
O setor industrial foi o mais afeta-
do pela destruição da guerra,
além, claro, do turismo.

Valor: Qual o impacto sobre a
economia?

Yazigi: A economia foi total-
mente destruída. O PIB encolheu
mais de 50% nos últimos dois anos.
Os danos à estrutura física foram
avaliadas em cerca de US$ 1 bilhão.
O PIB em 2010, um ano antes do
início da revolução, era de US$ 60
bilhões; agora está provavelmente
abaixo dos US$ 30 bilhões.

Valor: Há escassez de comida e
de outros itens básicos?

Yazigi: As áreas controladas pela

oposição são alvo de bombar-
deios, e o transporte e a distribui-
ção de produtos estão bastante
afetados. É o caso dos arredores de
Damasco. A oposição controla en-
tre 40% a 50% do território sírio,
onde vivem cerca de 20% da popu-
lação. Nas áreas controladas pelo
governo, que são os grandes cen-
tros urbanos, as pessoas têm aces-
so mais fácil e o governo também
importa alimento para essas áreas.
De modo geral, a oferta de alimen-
tos básicos ainda é suficiente, há
açúcar, pão, chá e carne. Às vezes
faltam alguns itens, os preços so-
bem muito, mas não é o caso de
uma situação de fome.

Valor: Que setores estão se apro-
veitando da guerra para aumentar
seus ganhos?

Yazigi: Empresas de segurança
privada, empresas que importam
geradores elétricos, que são muito
demandados por causa dos cortes
de energia. Além disso, a Síria tem
agora uma economia de guerra.
Há muito contrabando. Em algu-
mas áreas controladas pela oposi-
ção, por exemplo, não se encontra
farinha para fazer pão. Então eles
compram da Turquia, embora as
fronteiras sejam controladas pelo
regime. Há muita gente fazendo
dinheiro com a compra de armas e
outros produtos das áreas contro-
ladas pelos militares para áreas de
oposição. Há também muitos ca-

sos de saques; no começo, feitos
por pessoas do regime, mas agora
não mais só por eles. Pessoas en-
tram em casas e empresas, roubam
tudo e vendem. Virou um novo ne-
gócio. Outro “n e g ó c i o” que cresce
é o sequestro. Muito empresários
estão evitando vir à Síria não tanto
por causa da guerra, mas por me-
do de serem sequestrados.

Valor: A classe média e as famí-
lias mais ricas vêm tirando seu di-
nheiro do país?

Yazigi: Sim, estima-se que bi-
lhões de dólares foram retirados
do país nos últimos dois anos. E
essa é uma das razões que fize-
ram o câmbio disparar. Antes da
revolução, US$ 1 valia 47 libras sí-
rias. Agora vale 200. Muita gente
correu para comprar dólares, a
demanda aumentou e o preço
disparou. Cada vez que a crise
política se intensifica, o dólar au-
menta. Na semana passada, com
o temor de um ataque dos EUA, o
dólar chegou a 250 libras sírias,

mas depois voltou a 200.
Valor: Que outros efeitos a amea-

ça de ataque produziu nos sírios?
Yazigi: Houve um aumento no

número de pessoas deixando a Sí-
ria em direção ao Líbano. Geral-
mente, as pessoas levam meia hora
para cruzar a fronteira. Mas, na se-
mana passada, quando aumentou
o medo de um ataque, muita gente
teve de esperar 12 horas para cru-
zar a fronteira devido ao grande
número de pessoas tentando sair.

Valor: Um ataque americano à
Síria abrirá caminho para o fim do
regime de Bashar al Assad?

Yazigi: A Síria sempre foi muito
anti-EUA porque os americanos
têm um histórico terrível na re-
gião. Mas a nossa escolha agora é
entre o que é ruim e o que é muito
ruim. Um ataque será ruim porque
ninguém sabe as consequências.
Mas é a única chance. Se os EUA
não atacarem, se não houve ne-
nhuma punição ao regime, haverá
mais ataques por parte do regime.

Presidência de Obama atola nas areias do Oriente Médio
Análise
Richard McGregor e Geoff Dyer
Financial Times

Concebida como um chamado
às armas, a fala do presidente Ba-
rack Obama em rede nacional de
TV sobre a necessidade de um ata-
que dos EUA contra a Síria havia
— no momento em ele caminhava
a passos largos em direção ao pó-
dio na Casa Branca — se transfor-
mado em um apelo à diplomacia.

Ao fim do discurso, Obama e sua
Presidência pareciam tão imobili-
zados quanto sua política em rela-
ção à Síria — indecisa entre exigir
uma ação militar e defender nego-
ciações — ao mesmo tempo em
que ele enfrenta dificuldades para
impor sua autoridade tanto em
Washington como no exterior.

Ian Bremmer, presidente do
Eurasia Group, consultoria de
risco político, disse que a hesita-
ção de Obama em desfechar um
ataque militar terá grande im-
pacto sobre a credibilidade da
política externa americana.

"Aliados dos EUA ficarão preo-
cupados com a efetividade do
comprometimento dos EUA em

relação a eles", disse Bremmer.
Em seu discurso na terça à noite,

Obama procurou navegar entre
mostrar determinação e prometer
evitar outro atoleiro no Oriente
Médio. Ele insistiu que os militares
americanos "não dão [meras] alfi-
netadas" e advertiu que "não se po-
sicionar concretamente contra o
uso de armas químicas,,, daria âni-
mo ao Irã, aliado Assad".

Mas ele também disse que uma
ação militar seria um "ataque limi-
tado". "Eu não acho que devemos
remover outro ditador pela força",
afirmou. “Aprendemos com o Ira-
que que isso nos torna responsá-
veis por tudo o que vem depois.”
Os EUA deverão manter a postura
atual, de seguir de prontidão para
desfechar ataques aéreos, mas por
enquanto “prosseguirão nesse ca-
minho diplomático”.

Desde que anunciou, em São Pe-
tersburgo, à margem da cúpula do
G-20, na semana passada, que uni-
ria o país em relação à Síria, Oba-
ma foi vítima da rápida mudança
do cenário político interno e exter-
no. O apoio no Congresso a um
ataque à Síria começou a evaporar
entre republicanos e democratas, e
a Rússia colocou os planos do pre-

sidente ainda mais fora do curso
original com uma iniciativa diplo-
mática inesperada: remover as ar-
mas químicas do país árabe.

Num momento em que o poder
de Obama já está chegando a um
ponto de declínio inevitável com
que se defronta qualquer presi-
dente em segundo mandato, o pe-
rigo é que a sua incapacidade de
executar uma política coerente e
eficaz em relação à Síria venha a
comprometer toda a sua autorida-
de em todas as frentes.

A muito propalada centraliza-
ção da política externa da Obama
na Ásia foi novamente atropelada
pela turbulência no Oriente Mé-
dio, onde a influência de Washing-
ton vem diminuindo desde a Pri-
mavera Árabe, em 2011.

Para Bremmer, a necessidade de
administração diária de crises no
Oriente Médio poderá ter reper-
cussão significativa para a política
com a Ásia, num momento em que
a China expande o seu poderio na-
val na região Ásia-Pacífico.

Embora o Japão esteja firme-
mente engajado em sua aliança
com os EUA, outros aliados, co-
mo Indonésia, Filipinas e Cinga-
pura, poderão "começar a prote-

ger e reforçar suas relações de
longo prazo com a China devido
ao que vimos nos últimos dias".

No plano interno, a crise na Síria
coincidiu com os preparativos pa-
ra uma nova batalha rancorosa,
em Washington, em torno do or-
çamento, caracterizada por um
impasse entre a Casa Branca e os
republicanos no Congresso.

O Congresso precisa aprovar
um novo orçamento até 30 de se-
tembro, ou pelo menos uma ex-
tensão de curto prazo, e também
levantar, até meados de outubro,
os tetos de endividamento do
país — para permitir que o gover-
no continue gastando.

Numa cesta de questões políti-
cas já tóxica está a reforma do sis-
tema de saúde (a Obamacare), que
é a marca registrada de Obama.
Aprovada em 2010, alguns repu-
blicanos ainda a estão combaten-
do e buscando paralisar o governo
para evitar a alocação de verbas
para viabilizar a medida. E uma re-
forma legislativa que prometia ser
a marca registrada de seu segundo
mandato — a revisão das leis de
imigração para dar a cerca de 11
milhões de imigrantes ilegais a
chance de regularizar sua situação

— foi, por ora, posta de lado.
Embora as questões orçamentá-

rias e referentes à Síria sejam inde-
pendentes, uma derrota em políti-
ca externa poderia projetar uma
sombra sobre o restante da Presi-
dência de Obama. "Vencedores
vencem", disse Norm Ornstein, do
think-tank American Enterprise
Institute, citando como a popula-
ridade do presidente Ronald Rea-
gan o ajudou a prevalecer contra
um Congresso democrata fre-
quentemente hostil. "Em vez da
narrativa na imprensa, pela qual
Obama, na questão do orçamento,
enfrenta um grupo de republica-
nos que fará tudo para se contra-
por a ele, ela poderá se transformar
na de um presidente enfraquecido
que leva país ao precipício.”

Contra tal impressão de incer-
teza e indecisão, porém, o impac-
to de longo prazo do modo como
Obama tratar a crise síria poderá
se revelar menos importante do
que parece, em meio à rápida
evolução dos acontecimentos.

Jeremy Shapiro, da Brookings
Institution, disse ter sido um erro
concentrar-se muito rigidamen-
te na relação entre ataques mili-
tares na Síria e a credibilidade

dos EUA, "a ideia questionável
que nos deu a guerra no Vietnã".
"Em vez de ser vistos como tími-
dos, os EUA adquiriram, ao lon-
go dos cerca de últimos 10 anos,
uma reputação de irresponsáveis
no uso da força", disse ele.

"Estabelecer uma reputação
de prudência é muito mais im-
portante para os EUA, agora, do
que demonstrar que ainda esta-
mos dispostos a sacar as armas
com rapidez", afirmou.

Os chineses, por exemplo,
"vêm nossas aventuras no Oriente
Médio como um episódio em que
nos distraímos, preocupados
com questões periféricas, em vez
de focar ans questões críticas com
que o mundo se defronta".

E não é inequívoco que a hesita-
ção dos EUA em relação à Síria terá
algum impacto sobre o potencial
nuclear iraniano. Alguns observa-
dores chegam a sugerir que o uso
de força militar pelos EUA poderia
encorajar o Irã a acelerar seu pro-
grama nuclear, porque os irania-
nos passariam a ver uma necessi-
dade maior de desenvolver suas
próprias armas de dissuasão e por-
que poderiam começar a
sentir-se mais cercados.

Curtas

Estoques nos EUA
Os estoques nos atacado nos

EUA subiram 0,1% em julho, na
comparação com junho, para US$
500 bilhões, segundo dados ajus-
tados sazonalmente. O Departa-
mento do Comércio apontou ain-
da que as vendas no atacado che-
garam a US$ 426,1 bilhões em ju-
lho, elevação de 0,1% na compara-
ção mensal e avanço de 5,7% ante
igual mês do ano passado.

Desemprego britânico
A taxa de desemprego no Rei-

no Unido recuou de 7,8% em
maio para 7,7% em julho, segun-
do dados do Departamento para
Estatísticas Nacionais divulga-
dos ontem. No período, houve
uma queda de 24 mil no núme-
ro total de desempregados, que
está em torno de 2,49 milhões.

Inflação na Alemanha
A inflação ao consumidor ale-

mão abrandou em agosto. O ín-
dice de preços subiu 1,5% no
mês passado, perante um ano
antes, depois de avançar 1,9%
em julho. A freada deve-se prin-
cipalmente aos preços de ener-
gia, que subiram somente 0,5%.

Professores resistem à reforma no México
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Professores em greve entraram em
confronto ontem com a polícia na
Cidade do México (foto). Foi, pelo
menos, o 14o incidente do tipo nos
últimos dois meses. Os professores
protestam contra a reforma na

educação patrocinada pelo
presidente Enrique Peña Nieto, que
pretende romper o controle sindical
sobre o sistema educacional do país
e também impor a exigência de
avaliações regulares e padronizadas

para os docentes. A nova legislação
para a educação foi sancionada
ontem pelo presidente. Antes da
reforma, contratação, promoção e
aumento de salários dos professores
eram controlados pelo sindicato.

Em campanha, Cristina
dá verba a sindicatos
César Felício
De Buenos Aires

A presidente da Argentina, Cris-
tina Kirchner, anunciou ontem um
aumento anual de 1,9 bilhão de
pesos, ou US$ 336 milhões, no sub-
sídio que dá aos sindicatos para fi-
nanciar a saúde privada no país.
Na Argentina, o setor privado de
saúde é dominado pelos sindica-
tos, que gerenciam as “obras so-
ciais”, planos de saúde corporati-
vos que atendem os assalariados.

O anúncio está dentro de uma
sequência de benefícios lança-
dos pelo governo durante a cam-
panha eleitoral deste ano. No
próximo mês, a Argentina irá re-
novar um terço do Senado e me-
tade da Câmara dos Deputados.

Desde o início da campanha,
Cristina já aumentou o salário
mínimo, os benefícios sociais da
AUH (programa análogo ao Bol-
sa Família brasileiro), dobrou a
faixa de isenção do imposto de
renda e, também ontem, dimi-
nuiu a base de contribuintes ins-

critos no “m o n o t r i b u t o”, regime
tributário análogo ao Simples
brasileiro. O cenário eleitoral
mais provável, contudo é o de
derrota dos candidatos governis-
tas nos principais distritos do
país. Na eleição primária para a
escolha dos candidatos, no mês
passado, os candidatos apoiados
pela presidente receberam ape-
nas 26% dos votos.

Segundo dados da Asap, uma
ONG que monitora os gastos or-
çamentários, o governo argenti-
no elevou os gastos com o finan-
ciamento à saúde em 37,5% no
primeiro semestre, ante o mesmo
período do ano passado. A infla-
ção real no país está estimada em
25% ao ano (o cálculo oficial da
inflação, que é de 10% anual, não
é considerado crível pelos princi-
pais agentes econômicos).

Cristina fez os anúncios du-
rante uma reunião com empre-
sários e sindicalistas, na Casa Ro-
sada. É a segunda reunião da
presidente com o setor privado
nos últimos 15 dias.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




