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Parceria Comissária de Justiça europeia diz que confiança foi abalada

Espionagem pode afetar
acordo comercial EUA-UE
Sergio Lamucci
De Washington
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e espanhóis, à revelia dos governos
desses países. Segundo ele, o
trabalho foi feito com a colaboração
dos próprios aliados da Otan
(Organização do Tratado do
Atlântico Norte). “Isso não é
informação que nós colhemos de
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Em depoimento à Câmara dos
Deputados dos EUA, o diretor da
NSA, general Keith Alexander
(foto), disse ontem que são falsas as
acusações de que a agência de
espionagem coletou milhões de
dados de telefonemas de franceses

cidadão europeus”, disse,
contestando reportagens de jornais
do Velho Continente. “Isso
representa informação que nós e
nossos aliados da Otan coletamos
em defesa de nossos países em
apoio a operações militares.”
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Atividades da NSA viram problema
político interno para governo Obama
Seus comentários foram feitos
após a democrata Dianne Feinstein, presidente da Comissão de
Inteligência do Senado, que supervisiona a NSA, defender uma
"revisão total" da coleta de inteligência dos EUA e atacar a prática
da "coleta de telefonemas ou emails de presidentes e primeirosministros amigos”.
Ela acrescentou: "Sobre a coleta de dados de inteligência pela
NSA tendo como alvo líderes de
aliados dos EUA, como França,
Espanha, México e Alemanha,
quero afirmar inequivocamente:
sou totalmente contrária".
Feinstein tem sido uma forte
defensora de programas de coleta de dados pela NSA tendo como
foco o terrorismo. Ela disse que a
comissão foi deixada no escuro
por mais de uma década sobre algumas das atividades da NSA.
Se Feinstein decidir realizar
audiências públicas sobre o assunto, elas poderão transformarse numa plataforma importante
para os defensores de uma reforma substancial na maneira como
a NSA opera. Um grupo de legisladores dos dois partidos apresentou ontem um novo projeto
de lei que pretende estabelecer
novas maneiras de fiscalizar a vigilância praticada pela NSA.
A Casa Branca está realizando
duas avaliações sobre a coleta de
informações de inteligência: uma
reavaliação interna e outra produzida por um grupo de ex-funcionários e especialistas externos.
Caitlin Hayden, porta-voz do
Conselho de Segurança Nacional
da Casa Branca, afirmou que
uma das questões em análise é "a
postura adequada quando se trata de chefes de Estado”.
No entanto, apesar das especulações de que o governo Obama
poderá proibir escutas tendo como alvo líderes aliados, um alto
funcionário disse que nenhuma
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Geoff Dyer
Financial Times, de Washington

od

est

ea

rtig
o

ée

xcl

O governo dos Estados Unidos
está começando a focar a si próprio, à medida que continua a
crescer a polêmica sobre a monitoração das comunicações de líderes estrangeiros aliados.
A Casa Branca e o Congresso estão, ambos, realizando reavaliações distintas sobre a coleta de inteligência, inclusive sobre a possibilidade de continuar grampeando celulares de líderes estrangeiros de países amigos ou aliados.
Ao mesmo tempo, pessoas
vinculadas à comunidade de inteligência estão reagindo contra
a ideia de que a Casa Branca não
sabia que a Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em
inglês) interceptou as comunicações de líderes estrangeiros.
"Esse é o momento em que as
pessoas estão mudando de basicamente defender a NSA para bater
na NSA ", diz um ex-funcionário da
agência. "A coisa vai ficar feia“.
A crise envolvendo a comunidade de inteligência americana
aprofundou-se nos últimos dias,
depois que novos documentos
vazados por Edward Snowden,
ex-funcionário terceirizado da
NSA, indicou que os EUA têm
monitorado os telefones e emails de vários líderes estrangeiros, inclusive de Angela Merkel, a
primeira-ministra da Alemanha.
John Boehner, o presidente da
Câmara dos Deputados dos EUA,
tornou-se ontem a mais recente
personalidade no Congresso
americano a pedir uma reavaliação profunda da maneira como
os serviços de inteligência do
país estão coletando informações sobre governos aliados.
"Temos de encontrar o equilíbrio certo nessa questão", afirmou Boehner. "E, claramente, estamos desequilibrados."
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As denúncias de que o governo
americano espionou líderes e
milhões de cidadãos europeus
podem atrapalhar as negociações entre Estados Unidos e
União Europeia (UE) sobre a Parceria Transatlântica de Comércio
e Investimentos (TTIP, na sigla
em inglês). Embora as discussões
para a formação da maior zona
de livre de comércio do planeta
não devam ser interrompidas, as
informações sobre a espionagem
realizada pela Agência Nacional
de Segurança (NSA, na sigla em
inglês) têm irritado autoridades
e políticos europeus e ameaçam
as relações bilaterais.
Em palestra em Washington,
ontem, a comissária de Justiça da
UE, Viviane Reding, advertiu que
o fracasso dos EUA em mudar a
maneira como são tratados os
dados pessoais dos europeus pode afetar as discussões comerciais atualmente em curso.
“Amigos e parceiros não espionam uns aos outros”, disse Viviane, que também é vice-presidente da Comissão Europeia. Segundo ela, os EUA “terão que mostrar
que tratam a Europa como um
verdadeiro parceiro” e que levam
a sério as preocupações da UE
com relação à privacidade.
“Para negociações complexas
e ambiciosas serem bem sucedidas, é necessário haver confiança
entre parceiros. É urgente e essencial que os nossos parceiros
americanos tomem medidas claras para reconstruir a confiança”,
disse, em evento no centro de estudos Peterson Institute for International Economics (PIIE).
Ela reiterou que as revelações
“abalaram e causaram danos” à
relação entre os EUA e a UE. Denúncias recentes apontam que a
premiê alemã, Angela Merkel, é
espionada desde 2002, e que milhões de cidadãos franceses e espanhóis tiveram suas comunicações monitoradas pela NSA.
Para analistas, a interrupção das
negociações é improvável. A consultoria de risco político Eurasia
Group lembrou que a própria Merkel rejeitou suspender as conversas. Mas isso não quer dizer que as
discussões para a criação da TTIP
não serão afetadas. Sigmar Gabriel, líder dos social-democratas
alemães, por exemplo, já disse que
é complicado imaginar um acordo
comercial com os EUA se a privacidade dos europeus estiver em risco. Embora as negociações devam
continuar, um acordo amplo se
tornou um pouco mais difícil, avaliou a Eurasia, em relatório.
Para Jacob Funk Kirkegaard,
pesquisador-sênior do Peterson
Institute, as denúncias de espionagem realizadas pela NSA “elevaram a barreira” para aprovação
parlamentar de um acordo de livre
comércio nos países da Europa.
Em entrevista ao site do instituto, Kirkegaard disse ainda que o escândalo deverá afetar a vida de
empresas americanas, como Google e Facebook, que atuam livremente na Europa, já que lidam
com dados pessoais de clientes.
O vice-presidente da Rock Creek Global Advisors, Michael
Smart, é otimista em relação ao
futuro das negociações comerciais entre EUA e UE. “Quando
um assunto como esse abala as
discussões entre líderes, há consequências, mas não acho que serão duradouras”, disse. “Tanto os
líderes americanos como os europeus querem essa negociação,
e não temo que a atual controvérsia vá afetar esse esforço.”
Para ele, as declarações dos líderes europeus são importantes
nesse sentido. Merkel, o premiê
britânico, David Cameron, e o
presidente da França, François
Hollande, deixaram claro que
querem que a negociação continue, diz Smart. Para ele, esses líderes querem que as preocupações em relação as denúncias relacionadas à NSA sejam abordadas, mas têm feito isso pelos canais adequados, sem tentar paralisar negociações comerciais.
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NSA diz que europeus forneceram dados

alteração abrangente foi feita
nas políticas de coleta de inteligência. É "incorreto" dizer que os
EUA estão suspendendo a coleta
de inteligência focada em todos
os seus aliados, afirmou esse funcionário. Já um ex-funcionário
do governo disse que a Casa
Branca vê claramente com simpatia as queixas da Alemanha,
país com o qual os EUA têm uma
estreita relação de inteligência.
No entanto, ele acrescentou
que há diversos governos aliados
ou amigos, por exemplo no
Oriente Médio, sobre os quais haverá muita pressão no sentido de
manter todas os canais possíveis
de monitoração de inteligência.
Com a intensificação do crivo
político em Washington focando
a NSA, os membros da comunidade de inteligência têm se mostrado irritados com relatos de
que a NSA vem espionando líderes estrangeiros sem nenhum tipo de aprovação política.
Feinstein disse que o presidente Barack Obama não tinha conhecimento do grampo americano tendo como alvo telefonemas
de Merkel. No entanto, o ex-funcionário da NSA afirmou que altos funcionários na Casa Branca
deveriam estar plenamente informados sobre a fonte da maior
parte das informações incluídas
no relatório diário de inteligência entregue ao presidente. Ele
também citou um comentário
feito em junho por Obama,
quando os documentos vazados
por Snowden começaram a circular: "Eu sou o usuário final desse tipo de informação".
Num momento em que Obama
está sob ataque político por não
estar a par de problemas no novo
website de saúde do governo, os
republicanos poderão também
começar a se concentrar na supervisão das atividades da NSA
pelo presidente.

Consumidor está menos confiante
De São Paulo
A confiança do consumidor
nos Estados Unidos piorou no
mês de outubro, de acordo com
levantamento feito pelo Conference Board. Outro dado ruim
para a economia americana foi a
revelação de queda nas vendas
do varejo em setembro.
O índice de confiança caiu para
71,2 em outubro, depois dos 80,2
registrados em setembro. O índice
que mede as condições atuais recuou para 70,7, comparados aos

73,5 de setembro. O componente Departamento do Comércio do
de expectativas caiu de 84,7 para país. Alguns economistas previam
alta no comparativo mensal.
71,5 em outubro.
As vendas de automóveis recua“Houve uma deterioração considerável da confiança com a sus- ram mais de 2%, a queda mais expensão parcial das atividades do pressiva em um ano. Sem automógoverno e a crise para elevar o te- veis, houve avanço de 0,5% nas vento da dívida”, disse Lynn Franco, das no varejo em setembro. No terdiretora de indicadores econô- ceiro trimestre, as vendas varejistas subiram 4,5% em relação ao
micos do Conference Board.
As vendas no varejo americano mesmo intervalo de 2012.
Já os preços de imóveis residencederam 0,1% em setembro, perante agosto, mas registraram ele- ciais subiram 1,3% em agosto, convação de 3,2% na comparação com forme pesquisa da S&P/Case-Shilo nonoFonte:
mês Valor
de 2012,
segundo o ler, menor aumento desde março.
Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.
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Brasil quer financiar
exportação à Venezuela
para driblar atrasos
Fabio Murakawa
De São Paulo
Preocupado com os frequentes
atrasos no pagamento às empresas
que exportam para a Venezuela, o
governo brasileiro já prepara um
plano para garantir a remuneração dos exportadores e, ao mesmo
tempo, driblar a burocracia que
enfrentam os importadores venezuelanos para obter dólares e pagar seus fornecedores no Brasil.
O Valor apurou que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (Mdic) quer
utilizar recursos do Programa de
Financiamento às Exportações
(Proex), operado pelo Banco do
Brasil, para financiar as exportações brasileiras à Venezuela. Pelo
modelo proposto, o estatal Banco
de Venezuela seria o tomador e garantiria a operação. A instituição
repassaria os dólares diretamente
ao exportador brasileiro, quitando
o empréstimo com o Banco do Brasil de maneira parcelada.
O Mdic pretende, porém, que
essa operação exima os importadores venezuelanos de passar pela
Cadivi (Comissão de Administração de Divisas), o órgão que regula
o câmbio no país. Busca-se, assim,
uma via rápida para que os importadores obtenham dólares para
pagar os exportadores brasileiros,
que têm reclamado de atrasos. São
justamente os atrasos nos repasses
da Cadivi que têm deixado os compradores venezuelanos inadimplentes. No país, o câmbio oficial e
controlado está a 6,30 bolívares
por dólar. No paralelo, ilegal, a cotação ontem era de 54 bolívares.
Oficialmente, o Mdic confirma
que discute com o país vizinho “a
garantia de um banco oficial venezuelano às exportações brasileiras
para aquele país, a fim de facilitar o
pagamento dos exportadores brasileiros”. Mas não dá detalhes.
A proposta, ainda não formalizada, foi discutida durante visita
do ministro Fernando Pimentel à
Venezuela, em junho deste ano. Ela
está sendo discutida pelo Grupo
de Trabalho sobre Assuntos Econômicos e Comerciais, criado em
junho e que integra técnicos do
Mdic e do Ministério da Indústria
da Venezuela. Os dois países pretendem assinar, em breve, um Memorando de Entendimento sobre
Créditos para a Exportação.

A ideia do Mdic é que o montante a ser destinado para essas operações e os limites máximos sejam
definidos pelo Cofig (órgão colegiado que trata dos financiamentos às exportações brasileiras).
A irregularidade nos pagamentos travou o comércio entre os
dois países. Entre janeiro e setembro, as exportações brasileiras à
Venezuela somaram US$ 3,124 bilhões, contra US$ 3,746 bilhões no
mesmo período de 2012. O superávit recorde do ano passado, de
US$ 4,059 bilhões, atrás apenas de
Holanda e China, dificilmente será repetido ao final de 2013.
A situação de escassez — de dólares e produtos — agravou-se neste ano na Venezuela, que passou
por duas eleições presidenciais entre outubro do ano passado e abril
de 2013, esta última após a morte
do presidente Hugo Chávez. A gastança nos períodos pré-eleitorais
obrigou o presidente Nicolás Maduro a apertar os cintos, o que se
refletiu em uma dificuldade dos
importadores de obter divisas e
quitar seus compromissos. Como
o país — que obtém 96% de seus
dólares com o petróleo — importa
cerca de 70% de tudo o que consome, isso resultou em uma escassez
de diversos produtos, de papel higiênico a autopeças.
A economia também sofreu. A
inflação, que fechou 2012 em
20,1%, acumulou alta de 49,4% entre janeiro e setembro. E o PIB, que
cresceu 5,5% no ano passado, deve
aumentar 1% em 2013, segundo o
Fundo Monetário Internacional.
Em maio último, o governo venezuelano admitiu que a Cadivi
acumulava um atraso na entrega
de US$ 8 bilhões a US$ 9 bilhões
aos importadores locais. À época, a
Câmara de Comércio Brasil-Venezuela (Cavenbra) estimava que,
desse total, US$ 1, 5 bilhão eram referentes a exportações brasileiras.
A entidade não tem uma estimativa mais recente. Afirma que a
situação melhorou com leilões de
dólares promovidos pelo governo,
mas diz que a inadimplência ainda
é grande em setores nos quais os
importadores são privados, como
pneus, químicos e autopeças. Setores prioritários, como carnes, frango, açúcar e medicamentos, cujas
importações são feitas em grande
parte pelo governo socialista, têm
sofrido menos com os atrasos.

Itália segue em recessão
e consumo de vinho cai
Agências internacionais
O consumo de vinho na Itália,
um dos maiores produtores mundiais, está no seu nível mais baixo
desde a unificação do país, em
1861, segundo a Coldiretti, entidade de agricultores italianos. Um
dos principais motivos para a queda é a prolongada recessão. O PIB
do país deve cair 1,8% este ano.
Cada italiano deve beber em
média 40 litros neste ano, segundo
a Assoenologi, a principal associação de enólogos do país. Embora
alto para padrões brasileiros, esse
número fica abaixo dos 45 litros
em 2007, antes do início da crise, e
dos 110 litros da década de 1970.
Com isso, mais de 50% da produção italiana está sendo exportada; em 2000, era apenas 28%. Os
principais compradores são os
EUA e a Alemanha. Mas as vendas
crescem rapidamente em novos
mercados. Na China, houve alta de
quase 20% de 2011 para 2012.
Nos últimos 25 anos, o vinho
“tornou-se um produto hedonista,

que não faz parte mais da dieta básica dos italianos”, afirmou Michele Fino, professor de direito e enólogo da Universidade de Estudos
Gastronômicos, em Pollenzo. Essa
nova condição deixa a bebida mais
suscetível às flutuações de curto
prazo na economia. A recessão,
que já dura mais de dois anos, foi
como “a gripe que chega quando a
pessoa está enfraquecida”, disse.
Antonio Golini, diretor do Istat,
o instituto oficial de estatísticas do
país, disse ontem que o PIB italiano
terá uma queda de 1,8% neste ano
— mais que o 1,7% previsto pelo
governo. Segundo ele, o recuo da
economia no terceiro trimestre foi
resultado do impacto do aumento
do desemprego sobre a demanda
interna. O dado sai em novembro.
O governo, porém, ainda confia que a recessão terminará no
último trimestre do ano. “A atividade econômica caminha para
uma recuperação gradual”, afirmou o ministro das Finanças Fabrizio Saccomanni após o depoimento de Golini no Parlamento.

Curtas
Reformas na China
O Partido Comunista Chinês
realizará sua Terceira Sessão Plenária entre os dias 9 e 12 de novembro em Pequim, informou ontem
a agência de notícias Xinhua. O
anúncio foi feito ontem após reunião do Politburo do partido, que

é liderado pelo presidente Xi Jinping. Autoridades chinesas têm
dito que a plenária pode resultar
na adoção de reforma econômicas
“sem precedentes”. Analistas esperam mudanças principalmente
nas regras de propriedade de terras e na previdência social.

