
Jornal Valor --- Página 17 da edição "29/11/2013 1a CAD A" ---- Impressa por pbarros às 28/11/2013@21:17:01

Sexta-feira e fim de semana, 29, 30 de novembro e 1 de dezembro de 2013 | Valor | A17

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 29/11/2013 (21:17) - Página 17- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Internacional

 Fontes: Comissão Europeia (confiança na economia); BCE (empréstimos e inflação). *Estimativa do Commerzbank.       The Wall Street Journal 

Cofres fechados
Confiança aumenta, mas bancos da zona do euro continuam reduzindo empréstimos - em %

    Confiança na economia 
da zona do euro

Empréstimos para o setor privado, 
variação % em relação a um ano atrás

Inflação anual, 2013
Meta do BCE é pouco abaixo de 2%
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E u ro p a Bancos continuam cortando crédito a empresas
e economia na região deve crescer pouco no trimestre

Dados indicam que
zona do euro segue
em marcha lenta
Todd Buell e Nina Adam
The Wall Street Journal, de Frankfurt

Os bancos da zona do euro re-
duziram empréstimos para o setor
privado em outubro, enquanto o
robusto mercado de trabalho ale-
mão deu sinais de tensão, mos-
trando que a economia da região
tem dificuldade de se estabilizar.

Ainda assim, um dado sobre ne-
gócios e sentimento do consumi-
dor na zona do euro teve melhora,
indicando que a economia deve ao
menos crescer pelo terceiro tri-
mestre seguido neste fim de ano,
embora num ritmo muito lento.

Os dados divulgados ontem de-
vem manter a pressão sobre o Ban-
co Central Europeu (BCE) para que
tome medidas adicionais nos pró-
ximos meses com o objetivo de es-
timular o crescimento do crédito,
como uma nova rodada de em-
préstimos baratos a bancos.

Além disso, uma análise mais
detalhada dos números da infla-
ção divulgados ontem podem ali-
viar certo temor recente sobre a
ameaça de deflação, aliviando a
pressão sobre o BCE para que tome
uma decisão na sua reunião da
próxima semana. A inflação anual
na Alemanha subiu para 1,6% em
novembro, ante 1,2% no mês pas-
sado. Os preços ao consumidor na
Espanha subiram 0,3% em relação
ao ano anterior, enquanto que em
outubro eles tinham se mantido
estáveis. A taxa da Bélgica também
aumentou ligeiramente.

Como resultado, economistas
do Commerzbank dizem que a in-
flação anual na zona do euro pro-
vavelmente acelerou de 0,7%, em
outubro, a taxa mais baixa em qua-
tro anos, para 0,9% em novembro.
O cenário de outubro levou o BCE a
reduzir a taxa básica de juros, no
início do mês, para 0,25%. O BCE

persegue meta de inflação anual
de pouco abaixo de 2% no médio
prazo. Os dados de preços para a
zona do euro devem sair hoje.

Os empréstimos para o setor
privado caíram 2,1% em outubro,
com relação ao mesmo período de
2012, informou o BCE ontem, após
uma queda de 2% em setembro.
Uma ampla medida de oferta mo-
netária caiu bruscamente, para
apenas 1,4% de crescimento na va-
riação anual, sugerindo que as
pressões inflacionárias permane-
cem ausentes no bloco do euro.

"Os bancos provavelmente acre-
ditam que a situação econômica e
as perspectivas de muitos países da
zona do euro ainda fornecem um
cenário incerto e arriscado para
empréstimos, apesar de a zona do
euro ter tido um crescimento mo-
desto desde o segundo trimestre",
escreveu Howard Archer, econo-
mista do IHS Global Insight.

Os empréstimos para empresas
caíram € 12 bilhões (US$ 16,3 bi-
lhões) em outubro ante setembro,
em termos ajustados, depois de
queda de € 10 bilhões no mês ante-
rior. Os empréstimos para famílias
subiram € 1 bilhão no mês, contra
alta de € 6 bilhões em setembro.

O BCE tem tomado várias medi-
das para ajudar os bancos durante
a crise financeira, atendendo com-
pletamente suas necessidades de
liquidez, reduzindo as taxas de ju-
ro para níveis recorde de baixa e
suavizando regras colaterais. Mas
os bancos ainda precisam trans-
formar as políticas de dinheiro fá-
cil do BCE em uma recuperação do
crédito para o setor privado.

Isso tem instigado discussões
entre muitos analistas de que o
BCE possa ter de tomar medidas
ainda mais radicais para ajudar os
bancos a recolocarem as empresas
da zona do euro no rumo. Uma op-

ção seria reduzir a taxa sobre os de-
pósitos bancários feitos no BCE,
por mais de um dia, do zero atual
para um número negativo. Críticos
temem, porém, que essa estratégia
corroa os lucros dos bancos e aca-
be resultando na transferência dos
custos aos consumidores, prejudi-
cando ao final toda a economia.

Vitor Constancio, vice-presiden-
te do BCE, disse anteontem que a
possibilidade de um corte imedia-
to na taxa de depósito é pequena e
que tal medida seria usada somen-
te em circunstâncias extremas.

Outra opção seria o BCE anun-
ciar mais empréstimos de longo
prazo aos bancos. Dois anos
atrás, o BCE emprestou mais de €
1 trilhão aos bancos, com venci-
mento em três anos. Embora isso
tenha ajudado a estabilizar o sis-
tema financeiro num momento
de grande estresse, a medida
pouco contribuiu para trazer de

volta o crédito na economia real.
Enquanto isso, na Alemanha, o

número de pedidos de seguro-de-
semprego, ajustado sazonalmen-
te, aumentou em 10 mil este mês,
ante outubro, informou o gover-
no. O aumento foi quase o triplo
dos 3.500 pedidos a mais que os
economistas haviam previsto. Ain-
da assim, a taxa de desemprego na
Alemanha se manteve em 6,9%,
próximo de um mínimo recorde.

Já o dado que mede a confiança
na economia da zona do euro su-
biu cerca de um ponto em novem-
bro, para 98,5, disse a Comissão
Europeia. A melhora, que levou o
índice ao nível mais alto em dois
anos, ocorreu na Alemanha, Espa-
nha e Itália. Mas na França piorou,
enfatizando o cenário ruim na se-
gunda maior economia do bloco.

Leia na página B12 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Medida chinesa é um desafio aos EUA no Pacífico
Análise
Philip Stephens
Financial Times

À primeira vista, a designação,
por Pequim, de uma zona de defe-
sa aérea no Mar do Leste da China
marca uma escalada gradual de
sua antiga disputa com o Japão pe-
la soberania das ilhas Senkaku (ou,
em chinês, Diaoyu). Uma interpre-
tação mais alarmante, e plausível,
é a de que Pequim resolveu fazer
frente aos EUA no Pacífico Ociden-
tal. O Leste da Ásia parece um lugar
cada vez mais perigoso.

Quando Xi Jinping se reuniu
com Barack Obama na Califórnia,
alguns meses atrás, o presidente
chinês disse ao colega americano
que o Oceano Pacífico era suficien-
temente grande para acomodar
duas grandes potências. A afirma-
ção a ser inferida era a de que EUA
e China deveriam dividir o butim.
Também estava implícito na obser-
vação que a China não aceitaria
um status quo que permitisse que
os EUA continuassem a potência
dominante do Pacífico. Na reunião
de cúpula, Obama fugiu à questão.
Agora parece que Xi concluiu que
chegou a hora de a China começar
a se apoderar de sua parte.

As Senkaku são governadas pelo
Japão desde o fim do século XIX,

excetuando-se um curto período
de controle americano após a Se-
gunda Guerra. A China voltou a
reivindicar a área no início da dé-
cada de 1970, mas por várias déca-
das pouco fez para levar concreti-
zar o pleito. Desde os Jogos Olím-
picos de 2008, adotou uma postu-
ra mais afirmativa, fazendo incur-
sões regulares no espaço aéreo e
marítimo do território disputado.
Isso levou os EUA a advertir que a
área faz parte do pacto mútuo de
segurança entre EUA e Japão.

Esse compromisso americano
está agora sendo posto à prova. A
pergunta que Pequim parece estar
fazendo é até que ponto Obama irá
para preservar a ordem atual. O
objetivo estratégico da China é
empurrar os EUA para longe de
seu litoral e afirmar sua soberania
nas porções oriental e sul do Mar
da China. Será que um país exauri-
do por guerras no Oriente Médio
como os EUA tem vontade política
suficiente para se arriscar a empre-
ender um conflito na Ásia para de-
fender um punhado de rochas de-
sabitadas? Provavelmente não foi
por acaso que o momento escolhi-
do por Pequim coincidiu com um
dos períodos mais problemáticos
da Presidência de Obama.

A decisão de Washington de en-
viar dois bombardeiros B-52 para a
recém-declarada “zona de identifi-

cação de defesa aérea” — desconsi -
derando as exigências de Pequim
de que os voos sejam notificados e,
assim, se expondo ao risco de uma
“ação defensiva de emergência” —
sugere que Washington compre-
ende a natureza do desafio.

Chuck Hagel, o secretário de De-
fesa dos EUA, qualificou a iniciati-
va chinesa de “tentativa desestabi-
lizadora de mudar o status quo na
r e g i ã o”. Outras autoridades ameri-
canas foram menos diplomáticas.
Pequim, porém, luta por um obje-
tivo estratégico de longo prazo. A
pergunta no Leste da Ásia é se os
EUA têm poder de resistência para
enfrentar uma investida chinesa
em nome da hegemonia regional.

O impacto imediato das novas
regras de voo criadas por Pequim é
elevar o risco, já considerável, de
um conflito armado com o Japão
por causa das ilhas. A zona chinesa
se sobrepõe à zona de identifica-
ção de defesa aérea há muito esta-
belecida por Tóquio. O perigo de
um erro de cálculo dos dois lados
está longe de ser desprezível. Em
Shinzo Abe, o Japão tem um pre-
miê nacionalista determinado a
não se intimidar pelo país vizinho
mais poderoso, e nem a ser excessi-
vamente influenciado pelas adver-
tências específicas dos EUA de que
Tóquio deveria fazer sua parte para
reduzir a temperatura política.

Abe é um revisionista despudo-
rado, com o perigoso hábito de re-
tocar períodos desagradáveis da
história do Japão. Ele busca ainda
uma desculpa para alterar a Cons-
tituição japonesa e incluir nela al-
go mais que apenas uma capacida-
de militar defensiva. Um conflito
com a China, acidental ou inten-
cional, pelas ilhas Senkaku, pode-
ria fornecer essa justificativa.

Isso deixa Obama numa posição
bem desconfortável. Os EUA preci-
sam deixar claro para a China que
estão alinhados ao Japão na dispu-
ta, mas ao mesmo tempo não que-
rem encorajar Abe a elevar a ten-
são na região. Todos os vizinhos da
China estão observando de perto
para ver exatamente onde Wa-
shington vai estabelecer o equilí-
brio entre esses dois objetivos.

Para os EUA há muito mais em
jogo do que só as relações com o Ja-
pão. A disputa de Pequim com Tó-
quio pelas ilhas é uma das muitas
disputas territoriais entre a China
e seus vizinhos. As novas restrições
aéreas se sobrepõem à zona sul-co-
reana, assim como à reivindicação
territorial do Japão. As Filipinas es-
tão insatisfeitas pelo que veem co-
mo uma falha dos EUA em apoiar o
país em sua disputa com Pequim
por um grupo de ilhas. O Vietnã
tem uma rusga com a China por
causa de fronteiras marítimas.

De modo consciente ou não, Pe-
quim agora transformou o contro-
le do espaço aéreo em torno de
Senkaku num teste decisivo do
compromisso dos EUA com a se-
gurança do Leste da Ásia. A aceita-
ção das restrições chinesas por
Washington enviaria um sinal pa-
ra todas as outras nações da região
de que não se pode confiar nos
EUA para defender o status quo
contra o expansionismo chinês.

Mas demonstrar sua resolução
de potência residente no Sudeste
da Ásia, com o patrulhamento
constante do espaço aéreo dispu-
tado, é aceitar uma nova fonte de
atritos com Pequim. Minha aposta
é que Obama, acusado de governar
sobre o colapso do poder dos EUA
no Oriente Médio, não tem como
recuar em relação a Senkaku.

As autoridades chinesas estu-
dam muito a história. A ascensão
da Alemanha no fim do século XIX
há muito tem destaque no currícu-
lo da elite responsável pela política
externa da China. Eles dizem que a
China não repetirá o erro alemão
de unificar os vizinhos contra a sua
ascensão à condição de potência
maior. Essa atenção ao passado pa-
rece agora estar assumindo uma
posição secundária na determina-
ção da China de afirmar seu poder.
Os erros da história sem-
pre se repetem.

China envia patrulha à
região sob disputa e
agrava crise com Japão
Agências internacionais

A China anunciou ontem que
enviou aviões militares para pa-
trulhar a região sob disputa no
mar do Leste da China. A medida
é mais um lance que agrava a crise
iniciada no começo da semana,
quando Pequim declarou a área
como zona de identificação de
defesa aérea e teve como resposta
o imediato desafio de Estados
Unidos, Coreia do Sul e Japão, que
mandaram aviões para a região.

Segundo um porta-voz da For-
ça Aérea chinesa, a missão de pa-
trulha é uma “medida defensiva
e em linha com práticas comuns
internacionais”. A agência de no-
tícias estatal Xinhua disse que a
Força Aérea está “em alto alerta e
tomará ações para lidar com va-
riadas ameaças aéreas para pro-
teger com firmeza a segurança
do espaço aéreo do país”.

O Japão anunciou que aviões
da sua Força Aérea de Autodefesa
sobrevoaram a região sem inci-

dentes, como parte de patrulhas
que já ocorriam rotineiramente
antes de a China estabelecer a zo-
na de identificação. “Temos feito
as atividades de vigilância como
sempre, incluindo dentro dessa
z o n a”, afirmou Yoshihide Suga,
secretário-chefe do Gabinete do
governo japonês. A Coreia do Sul
também informou que seus voos
não tiveram problemas.

Ao criar a zona de identifica-
ção, a China determinou que to-
das as companhias aéreas com vo-
os comerciais sobre a região de-
vem enviar a Pequim informações
sobre suas rotas. Inicialmente, as
duas principais companhias japo-
nesas cumpriram a determinação,
mas recuaram após serem pres-
sionadas pelo governo japonês. O
confronto entre os dois países fez
ressurgir o temor da repetição de
um incidente de 1983, em que a
União Soviética derrubou um voo
comercial sul-coreano que inad-
vertidamente invadiu seu espaço
aéreo, matando todas as 269 pes-

soas que estavam a bordo.
A disputa de Japão e China pe-

las ilhas Diaoyu (para os chineses)
ou Senkaku (para os japoneses)
tem, por trás do potencial de ex-
ploração de reservas de petróleo e
gás, um passado de belicosidade,
em que as relações só foram nor-
malizadas em 1972. Em 1937, os
episódios isolados de agressões se
transformaram em uma guerra
aberta, que só terminou em 1945,

com a capitulação do Japão. Além
de China e Japão, também Taiwan
tem reivindicações sobre as ilhas,
as quais chama de Tiaoyutai.

Para analistas, a decisão da
China de reafirmar seu poderio
militar — recentemente o país
também inaugurou o seu pri-
meiro porta-aviões — pode com-
prometer os seus planos de au-
mentar sua influência política e
econômica no Sudeste Asiático.

Temerosas em relação à ascensão
chinesa, as nações vizinhas até
mesmo veem com bons olhos as
intenções do premiê Shinzo Abe
de aumentar os gastos militares
do Japão — o que poderia funcio-
nar como um contrapeso.

Na semana que vem, o vice-pre-
sidente dos EUA, Joe Biden, visitará
Japão, China e Coreia do Sul, onde
manterá reuniões em busca de
uma saída para o impasse.

.
AP

Caças dos EUA pousados no porta-aviões USS George Washington durante exercício militar com o Japão no Pacífico

NSA espionou
G-8 e G-20 no
Canadá, diz
TV canadense
Agências internacionais

O Canadá permitiu que a Agên-
cia Nacional de Segurança (NSA)
dos EUA fizesse um amplo traba-
lho de espionagem durante a cú-
pula do G-20 em Toronto, em ju-
nho de 2010, segundo reportagem
da CBC, TV pública canadense. A
cúpula do G-8 no país, naquele
mesmo ano, também teria sido es-
pionada, com base em informa-
ções vazadas pelo ex-funcionário
da NSA Edward Snowden. Não há
detalhes sobre os alvos da espiona-
gem nem as informações obtidas.

A CBC citou informes que mos-
travam que os EUA transforma-
ram sua embaixada em Ottawa
em um posto de comando de se-
gurança durante a operação de
espionagem de seis dias, enquan-
to o presidente Barack Obama se
reunia com outros líderes mun-
diais. O jornalista americano
Glenn Greenwald, que vem sendo
o principal divulgador das infor-
mações vazadas por Snowden, foi
apresentado pela TV como um
dos autores da reportagem.

Segundo a CBC, as autoridades
canadenses sabiam da espiona-
gem. Em um trecho, a reporta-
gem apresenta um informe des-
crevendo a operação como “coor -
denada de perto com o parceiro
c a n a d e n s e”. O equivalente cana-
dense da NSA é a CSEC (Commu-
nications Security Establishment
Canada). A Casa Branca se recu-
sou a comentar o episódio, dizen-
do apenas que “os Estados Unidos
coletam dados de inteligência no
exterior do tipo dos que são cole-
tados por todos os países”.

A CBC disse que os documentos
não revelam os alvos da operação
da NSA, mas descreveu parte da
missão na cúpula de Toronto como
“fornecer suporte a formuladores
de política” americanos. Um por-
ta-voz do premiê canadense, Ste-
phen Harper, se negou a comentar
as alegações, mas disse que as or-
ganizações de segurança são sujei-
tas a fiscalização independente.

A CSEC, que é muito pouco co-
nhecida do público, emprega cer-
ca de 2.000 pessoas. Ela é parte do
chamado grupo “Cinco Olhos”,
que também reúne agências de
inteligência de EUA, Reino Uni-
do, Nova Zelândia e Austrália.

Em outubro, o Brasil exigiu ex-
plicações sobre denúncias publi-
cadas na imprensa dando conta
de que agentes da CSEC haviam
espionado alvos no Ministério de
Minas e Energia brasileiro.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.
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