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Internacional

Negócios Empresas têm visão de longo prazo, diz secretária de Comércio

Para os EUA, espionagem
não prejudicará comércio
Sergio Lamucci
De Washington

As revelações sobre as ativida-
des de espionagem dos EUA não
vão atrapalhar o comércio e o in-
vestimento externo do país, por-
que os líderes empresariais estran-
geiros têm visão de longo prazo e
querem aproveitar as oportunida-
des de negócios nos EUA, afirmou
ontem a secretária de Comércio
americana, Penny Pritzker.

Para ela, o adiamento da visita
da presidente Dilma Rousseff aos
EUA tampouco vai influenciar as
relações entre o setor privado dos
dois países. “Empresários olham
além do dia a dia da situação polí-
t i c a”, disse Pritzker em entrevista a
um grupo de jornalistas estrangei-
ros, da qual o Va l o r participou, du-
rante a SelectUSA, evento que visa
atrair investimentos estrangeiros
diretos para os EUA. Dilma adiou a
viagem devido às denúncias de
que ela e a Petrobras foram espio-
nadas pela Agência de Segurança
Nacional (NSA, na sigla em inglês).

Pritzker disse que, como presi-
dente do Conselho de Exportações
do governo Barack Obama, man-
tém conversas como CEOs de em-
presas americanas, que se mos-
tram muito interessados em fazer
mais negócios com o Brasil. “Esta -
mos contemplando como cons-
truir isso”, disse Pritzker, ao falar
da percepção dos empresários
americanos em relação ao Brasil.
Para ela, os brasileiros têm postura
semelhante. “Empresários tem
uma visão de muito longo prazo.”

O Brasil faz parte de um grupo
de 32 economias que, para o go-
verno americano, tem potencial
para fazer investimentos substan-
ciais nos EUA. Para esses países,
equipes vão desenvolver estratégi-
cas específicas para fazer da pro-

moção do investimento uma prio-
ridade, coordenando esforços pa-
ra impulsionar exportações e
apoiar empresas americanas.

Ao comentar o possível impacto
da espionagem sobre o comércio e
o investimento estrangeiros, Pritz-
ker disse acreditar que não serão
afetados. “O presidente se preocu-
pa profundamente em proteger a
privacidade e a nossa segurança
nacional. Nós estamos focados nas
conversas com empresários sobre
como investir nos EUA.” Ela disse
que ouviu de líderes do setor priva-
do com quem conversou na Ásia,
há duas semanas, um grande inte-
resse em investir nos EUA, aprovei-
tando oportunidades de negócios.

“Eles veem os benefícios da nos-
sa energia abundante e barata, do
Estado de direito, da proteção à

propriedade intelectual e da pro-
dutividade da nossa força de tra-
b a l h o”, disse a secretária, obser-
vando que empresários estrangei-
ros também veem como trunfos os
US$ 40 bilhões que o governo fede-
ral aplica todos os anos nas melho-
res universidades, assim como a
força do sistema financeiro. O for-
talecimento do consumidor ame-
ricano, que reduziu o seu nível de
endividamento e é favorecido pela
alta dos preços dos imóveis, é ou-
tro ponto importante.

E qual o impacto sobre os inves-
timentos do impasse político nos
EUA? “Como disse o presidente, é
necessário reconhecer a incerteza
criada por esse tipo de impasse po-
lítico, mas, francamente, os em-
presários olham além disso e reco-
nhecem que é temporário. Os EUA

vão pagar as suas contas, superar
isso e seguir adiante. Isso é o que
ouço de líderes empresariais”, dis-
se. Em outubro, a falta de acordo
entre republicanos e democratas
no Congresso levou à interrupção
parcial das atividades do governo
por 16 dias e à ameaça de calote.
“Temos um grande dinamismo
aqui, e os empresários querem fa-
zer parte disso”, afirmou.

Obama participou do evento.
Em discurso, disse que investir
nos EUA é uma aposta que com-
pensa, destacando que o gover-
no pode ajudar os investidores a
“navegar pelas regras e regula-
ções nacionais, estaduais e lo-
cais”. Aproveitou para alfinetar o
Congresso, ao dizer que a “noção
de não pagar as nossas contas
não inspira confiança”.

B LO O M B E RG

A secretária de Comércio dos EUA, Penny Pritzker, em evento ontem em Washington para investidores estrangeiros

Empresas alemãs agora
temem espionagem
industrial americana
Chris Bryant
Financial Times, de Frankfurt

Num agradável dia no fim de
agosto, um helicóptero da polícia
alemã sobrevoou a baixa altura o
consulado dos EUA em Frankfurt,
a capital financeira da Alemanha.

Sua missão, passada pelo Depar-
tamento para a Proteção da Cons-
tituição (BfV), a agência de inteli-
gência interna da Alemanha, era
fotografar o telhado da represen-
tação, localizada a menos de cinco
quilômetros do Banco Central Eu-
ropeu e do Bundesbank.

A imprensa alemã disse que o
BfV pretendia identificar a presen-
ça de antenas de escuta, e a ação
provocou discussões entre os EUA
e o Ministério das Relações Exte-
riores da Alemanha, em Berlim.

James Clapper, diretor da Inte-
ligência Nacional dos EUA, rea-
firmou em setembro que seu país
não utiliza os recursos de inteli-
gência no exterior “para roubar
os segredos comerciais de em-
presas estrangeiras em prol de
(...) empresas dos EUA para au-
mentar sua competitividade in-
ternacional ou seus lucros”.

Mas desde que Edward
Snowden, o funcionário terceiriza-
do da Agência de Segurança Na-
cional (NSA), começou a divulgar
segredos dos EUA, governos e líde-
res empresariais europeus não têm
mais certeza de que devem acredi-
tar nas palavras de Clapper.

As revelações de que a NSA es-
pionou a Petrobras e ganhou
acesso a dados guardados por
fornecedores americanos de ar-
mazenamento na nuvem, in-
cluindo Google e Ya h o o, levaram
a novas alturas a paranoia em re-
lação à vigilância estatal.

A gota d’água veio quando se
divulgou que o celular da pre-
miê Angela Merkel tinha sido
grampeado, possivelmente du-
rante toda uma década. Se a pes-
soa mais poderosa da Europa

pode virar um alvo, então certa-
mente líderes empresariais tam-
bém são alvos potenciais.

“Snowden deixou clara a inten-
sa colaboração entre os serviços de
inteligência [americanos] e em-
presas. Creio que é concebível que
esses dados são usados para bene-
fício mútuo. A Alemanha tem que
acordar ”, disse Oliver Grün, presi-
dente da BITMi, que representa pe-
quenas e médias firmas alemães
de tecnologia da informação.

Empresas alemãs agora acre-
ditam que os EUA representam
um risco quase tão grande
quanto a China quando se trata
de espionagem industrial e rou-
bo de dados, segundo uma pes-
quisa publicada em julho pela
consultoria Ernst & Young.

Uma grande mudança já está
ocorrendo no campo da compu-
tação nas nuvens, em que execu-
tivos europeus se tornaram mais
conscientes de que informações
armazenadas nos Estados Uni-
dos estão sujeitas à essa jurisdi-
ção e potencialmente vulnerá-
veis. Segundo pesquisa da Cloud
Security Alliance, uma entidade
setorial, cerca de 10% de seus
membros não americanos can-
celaram os planos de usar um
fornecedor americano de arma-
zenagem nas nuvem.

Os EUA também fizeram um
alerta a respeito de espionagem
econômica por parte de outros
países contra suas empresas. Em
fevereiro, documentos da Inteli-
gência Nacional dos EUA cita-
ram França, Rússia e Israel como
transgressores que praticam ha-
cking para obter inteligência
econômica — com a China à
frente dos três —, segundo o
“The Washington Post”.

De fato, um membro do conse-
lho de uma grande empresa alemã
expressou opinião semelhante, di-
zendo que quando se trata de es-
pionagem econômica, “os
franceses são os piores”.

Espanha deixa a recessão
puxada pela exportação
Matt Moffett
The Wall Street Journal, de Barcelona

A Espanha emergiu de dois anos
de recessão graças a um grupo pe-
queno, mas forte, de exportadores.
Esses conquistadores são tão com-
petitivos que estão vendendo ca-
viar para a Rússia, sapatos para a
China, figurinos para Hollywood e
carros para a Alemanha.

Numa fábrica em expansão per-
to de Barcelona, a Seat, subsidiária
da Vo l k s w a g e n , produz a linha
hatch do modelo Leon para a Ale-
manha. “É realmente uma con-
quista considerando que o merca-
do alemão está em baixa, é muito
maduro e muito exigente”, disse o
vice-presidente Ramón Paredes.

O recorde nas exportações é a
principal razão de a Espanha ter
divulgado na quarta-feira cresci-
mento de 0,1% no seu Produto In-
terno Bruto (PIB) entre julho e se-
tembro, após nove trimestres se-
guidos de contração. É difícil que
baste para melhorar a impressio-
nante taxa de desemprego do
país no curto prazo, mas a ten-
dência está na direção correta.

As crescentes vendas da Espa-
nha, com alta de quase 7% nas ex-
portações até setembro, no acu-
mulado do ano, impressionam
ainda mais porque até a poderosa
Alemanha tem visto as suas expor-
tações enfraquecerem nos últimos
tempos. O dado mais recente tam-
bém supera a média de crescimen-
to das vendas dos anos do boom
econômico espanhol, antes do im-
pacto da crise financeira global.

Os sinais da virada espanhola
guiada pelas exportações têm im-
pulsionado o mercado acionário
de Madri, que subiu cerca de 30%
desde junho, e levado grandes no-
mes, como Bill Gates, Warren Buf-
fett e Carlos Slim, a investir em em-
preendimentos espanhóis.

A Espanha, a quarta maior eco-
nomia da zona do euro, tem se saí-

do melhor que as outras grande
economias da região em acelerar
as exportações, uma recomenda-
ção da UE. A ideia era que as expor-
tações, apoiadas por mudanças re-
gulatórias favoráveis às empresas,
gerassem o capital necessário para
pagar a dívida dos governos, além
de criar empregos em fábricas que
possam compensar os decrescen-
tes gastos no mercado doméstico.

As exportações da Espanha de
bens e serviços cresceram 21% des-
de 2008. Como parcela do PIB, elas
passaram de 26,5% para 34%, o que
fez o país superar Itália e França.
Ela ainda está atrás da Alemanha,
que exporta 52% do seu PIB.

As exportações cresceram em
parte porque empresas espanho-
las, como a Seat, buscam desespe-
radamente uma alternativa a um
mercado interno arruinado e por-
que o governo mudou a arcaica lei
trabalhista, cortando custos e dan-
do mais flexibilidade, dizem ana-
listas. Por uma questão de necessi-
dade, as empresas investiram for-
temente em mercados além da UE,
que normalmente absorve dois
terços das exportações do país.

“O Sul da Europa retraiu-se dra-
maticamente e tivemos que ir para
onde havia crescimento”, disse Víc-
tor Martínez, diretor comercial da
Celsa Group, siderúrgica que sozi-
nha responde por cerca de 1% dos
produtos exportados pelo país. As
siderúrgicas espanholas têm feito
negócios em países como Brasil,
Venezuela, Argélia e Marrocos. As
exportações totais da Espanha pa-
ra fora da UE subiram de 30%, em
2007, para 37%, no ano passado.

Esse aumento, porém, pode ser
colocado em risco pela valorização
de quase 8% do euro em relação ao
dólar desde junho, tornando mais
caros os produtos exportados. A
valorização do euro é “preocupan -
te porque segue na direção oposta
da estratégia de recuperação da Es-
panha, que é voltada às exporta-

ções”, disse Robert Tornabell, eco-
nomista da Esade, na Espanha. Ele
disse que certas indústrias têm in-
formado a funcionários que preci-
são reduzir seus salários para com-
pensar, em parte, a alta do euro.

Críticos dessa estratégia pró-ex-
portação dizem que o benefício
não é percebido pela maioria da
população. “O verdadeiro milagre
espanhol é apenas sobreviver até o
fim do mês”, disse o líder socialista
Alfredo Pérez, da oposição.

A taxa de desemprego, hoje em
26%, permanecerá alta por anos
porque apenas cerca de 4% das em-
presas espanholas exportam e me-
nos da metade delas fazem isso re-
gularmente, segundo Jaume Llo-
pis, professor de gestão da Facul-
dade de Administração Iese.

Alfonso Villar, fundador da
Playspace, empresa de jogos on-li-
ne, começou a explorar o mercado
externo após os jogadores na Amé-
rica Latina descobrirem seu pro-
duto por conta própria. Primeiro
ele tentou entrar no Paraguai, Uru-
guai e Peru, mas só acertou o passo
após ter um representante comer-
cial no Brasil. Atualmente, metade
da sua receita vem do exterior.

Sindicalistas criticam as refor-
mas na legislação que facilitam
contratações e demissões e redu-
zem aumentos salariais. “Demitir
trabalhadores e reduzir seu poder
de compra não parece uma forma
de promover uma recuperação
s u s t e n t áv e l ”, diz José Mesa, do Sin-
dicato Geral dos Trabalhadores.

Algumas empresas espanholas
estão encarando desafios duros.
A calçadista Emboga abriu lojas
na China, maior exportador de
calçados do mundo, para vender
seus produtos, voltados a clientes
de alto poder aquisitivo. A Caviar
Nacarii entrou na Rússia, que tem
no caviar uma marca registrada.

Leia na página B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Conquistando mercados
Espanha reage com o comércio externo
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EUA criticam modelo exportador alemão
Agências internacionais

O governo alemão respondeu
ontem ao Tesouro dos EUA, que,
em relatório enviado ao Congresso
americano na quarta-feira, criti-
cou o modelo econômico da Ale-
manha, dizendo que seria centra-
do demais nas exportações. “A crí-
tica é injustificada”, afirmou o Mi-
nistério da Economia alemã, em
nota. “Os atuais superávits em con-
ta corrente são um sinal da compe-
titividade da economia alemã e da
demanda global por produtos de
qualidade da Alemanha.”

O relatório do Tesouro desta-
cou que a Alemanha vem tendo
superávits em conta corrente du-

rante a crise da dívida soberana
europeia, que já se estende por
quatro anos, e que as autorida-
des do país não fizeram o sufi-
ciente para estimular a demanda
interna, o que prejudica a recu-
peração dos países do euro.

A Alemanha exporta mais do
que importa desde 1952. Hoje, o
superávit em conta corrente ale-
mão é o maior do mundo. Para Da-
vid Lipton, vice-diretor-gerente do
Fundo Monetário Internacional,
seria benéfico para a economia
global se a Alemanha reduzisse o
seu superávit em conta corrente.

O secretário do Tesouro dos
EUA, Jack Lew, voltou ontem a acu-
sar os alemães. “O crescimento na

Europa continua fraco”, disse, em
Washington. “É vital que países
com superávit contribuam mais
para a demanda enquanto países
com déficit passam por ajustes.”

As autoridades alemãs vêm re-
futando a acusação de que o cresci-
mento alemão resultante das ex-
portações acontece à custa de con-
sumo interno que poderia aliviar
desequilíbrios na zona do euro.
“Fizemos o possível para aumentar
a demanda doméstica’, disse Mer-
kel a empresários em julho.

O debate acontece no momento
em que americanos e alemães es-
tão com as relações estremecidas
por conta da revelação que os EUA
grampearam o celular de Merkel.

Curtas

Desemprego na eurozona
A taxa de desemprego na zona

do euro manteve-se inalterada e
ficou em 12,2% em setembro, in-
formou ontem a agência de esta-
tísticas Eurostat. Na União Euro-
peia, a taxa de desemprego foi de
11% no nono mês de 2013, o
mesmo percentual apurado em
agosto. Em setembro do ano pas-
sado, a taxa estava em 11,6% na
região da moeda comum e em
10,6% no bloco europeu.

Inflação europeia
O índice de preços ao consu-

midor na zona do euro refreou o
ritmo de alta em outubro. Pes-
quisa preliminar da Eurostat
apontou que o indicador anual
subiu 0,7% no período, depois
de um avanço de 1,1% em se-
tembro. Serviços aumentaram
1,2% e energia teve baixa de
1,7%. Alimentos, álcool e tabaco
registraram a maior taxa anual
em outubro, de 1,9%.

Desemprego nos EUA
Os novos pedidos de seguro-de-

semprego nos Estados Unidos caí-
ram em 10 mil na semana termi-
nada em 26 de outubro, em rela-
ção à semana anterior, somando
340 mil. O dado foi apresentado
ontem pelo Departamento do Tra-
balho americano. Economistas
previam uma leitura de 335 mil a
337 mil solicitações. A média mó-
vel das últimas quatro semanas fi-
cou em 356,250 mil.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




