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l GENEBRA. Na próxima quinta-
feira, a cabeça do premier italia-
no, Mario Monti, estará a prê-
mio, a reputação do novo presi-
dente francês, François Hollan-
de, em teste, e o futuro da Espa-
nha, em jogo, quando líderes eu-
ropeus se reunirem em Bruxelas
para tentar, mais uma vez, sal-
var o euro. Com a crise chegan-
do perto de economias maiores,
o encontro se anuncia delicado.
Ele vai indicar quem vencerá a
queda de braço: franceses, es-
panhóis, gregos e italianos, que
defendem uma Europa mais fle-
xível e pronta a tudo para salvá-
los, ou alemães, que querem dis-
ciplina e que cada um arrume
sua casa, antes de tudo?

As apostas indicam que quem
vencerá é a Alemanha — ou seja,
o país que não quer mudar a
principal (e mais contestada) re-
ceita contra a crise: austeridade.
Para Simon Tilford, economista-
chefe do Centro para Reforma
Europeia, em Londres, por causa
disso, o euro pode afundar ainda
mais depois do encontro:

— Vamos ver algum movi-
mento por parte dos alemães.
Mas não acho que vamos ver
um mudança fundamental na
estratégia. Como resultado, a
situação (de crise) provavel-
mente vai intensificar.

Já o italiano Francesco Sarace-
no, economista do Observatório
Francês de Conjunturas Econô-
micas, duvida que Monti sobre-

viva no comando da Itália. O pri-
meiro-ministro italiano, diz, per-
deu o apoio da maioria:

— Infelizmente, dada a situa-
ção, acho que Monti pode cair.

Saraceno também teme que os
resultados da cúpula, nos dias 28
e 29, acabem agravando a situa-
ção do euro. E lembra que a paci-

ência dos mercados está diminu-
indo. Em 2010, quando o primei-
ro pacote de ajuda à Grécia foi
aprovado, o mercado se mante-
ve calmo por duas semanas. Mas
na semana, passada, depois das
eleições gregas, a calma só du-
rou uma hora e meia.

Juan Ignacio Sanz, especialista

em bancos da Esade Business
School, em Barcelona, deposita
as fichas do país nessa reunião:

— Essa vai ser provavelmente
uma das últimas oportunidades
para evitar que a Espanha acabe
tendo de pedir ajuda para o país
(e não apenas aos bancos).

Para evitar isso, diz, a cúpula

de Bruxelas teria que decidir cri-
ar uma união bancária e transfor-
mar o Banco Central Europeu
(BCE) numa espécie de Federal
Reserve (Fed, o banco central
americano), isto é, uma institui-
ção que tem amplos poderes pa-
ra agir no mercado, além de efe-
tuar o combate à inflação.

— Provavelmente esta é a
única resposta à situação: um
BCE com capacidade para agir,
comprando dívida pública e
injetando dinheiro nos merca-
dos europeus — diz Sanz.

O economista alemão Gun-
tram Wolff, vice-diretor do insti-
tuto Bruegel, em Bruxelas, acha
que, depois de três anos de cri-
se, é preciso agora que haja um
movimento do bloco rumo a
maior governança e integração.

— Precisamos de acordo para
uma união política — afirma.

Países não estão unidos
contra Alemanha, diz analista

A chanceler Angela Merkel, se-
gundo ele, não vai ceder no seu
ponto principal: o de que o finan-
ciamento de países em crise tem
de vir acompanhado de contro-
le. O problema, para Saraceno, é
que o campo que se opõe à aus-
teridade alemã não está unido.

— Nos detalhes, os países não
têm uma fórmula única para o
crescimento. Monti defende
crescimento através de reformas
na oferta. Já Hollande quer au-
mento de gastos.

Oproblema, como sublinhou o
jornal inglês “Financial Times”, é
que as soluções recaem sobre o
contribuinte alemão. Monti, por
exemplo, propôs que o Fundo
Europeu de Estabilidade Finan-
ceira (Feef) compre a dívida itali-
ana no mercado secundário, pa-
ra baixar os custos de financia-
mento do país. Mas o uso do Feef
exige garantia dos alemães, que
têm nota máxima no mercado e
não querem correr riscos.n

Cúpula da UE terá queda de braço decisiva
Encontro testará Hollande e Monti, além de ser crucial para Espanha e Grécia. Alemanha brigará por austeridade
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RAJOY (À esquerda), Hollande, Merkel e Monti, durante encontro na última sexta-feira em Roma: Espanha, França e Itália pressionam para que a Alemanha aceite medidas de estímulo ao crescimento
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THEODOROS PARASKEVOPOULOS

l BERLIM. O partido de esquerda radical
Syriza promete movimentar seus eleito-
res para exigir do novo governo o fim das
medidas de austeridade, disse ao GLOBO
o economista Theodoros Paraskevopou-
los. Segundo o porta-voz de finanças do
Syriza, se o governo não o fizer, “o outono
grego será quente”. Ele disse ainda que,
em pelo menos seis meses, a Grécia pre-
cisará de um terceiro socorro.

‘O outono grego será muito quente, com greves e protestos’

lO GLOBO:Como o segundo partido mais
votado, com 26,89%, o Syriza vai tentar in-
fluenciar a política do novo governo?
THEODOROS PARASKEVOPOULOS:
Vamos praticar uma oposição forte. Fo-
mos o partido mais votado pela juven-
tude, pelos trabalhadores e pelos gru-
pos ativos da sociedade.

l Antes das eleições, o senhor disse que
a esquerda reagiria com greves se o pa-

cote de ajuste não fosse suspenso. Esse
plano continua válido?

PARASKEVOPOULOS: Primeiro, va-
mos dar alguns meses. Se as medidas de
redução dos salários e das aposentado-
rias não forem suspensas, vamos rea-
gir. O outono grego será muito quente,
com greves e protestos nas ruas.

l O novo governo solicitou o prolonga-
mento do prazo para cumprir as metas
do pacote de ajuda, mas a União Euro-
peia (UE) tem recusado. Como seu parti-
do vai reagir caso as medidas de cortes
mantenham o prazo exigido pela troika?
PARASKEVOPOULOS: A UE fala com
muitas vozes. Alguns, como os alemães,
dizem que não haverá complacência. Ou-
tros dizem que o prazo precisa ser prorro-
gado. A posição da UE não parece muito
clara. Na nossa opinião, porém, o prolon-
gamento não é uma solução. Ele significa
a continuação dessa política que levou à
catástrofe econômica da Grécia. Trata-se
de uma política de recessão.

l É verdade que a Grécia vai precisar de
um terceiro pacote de ajuda?
PARASKEVOPOULOS: De acordo com
nossos cálculos, a Grécia precisará de um
terceiro pacote de ajuda financeira den-
tro de seis meses. Mas será muito difícil,
porque um terceiro pacote precisaria ser
aprovado pelos Parlamentos de todos os
países do euro. E não acredito que os Par-
lamentos de Alemanha, Holanda ou Fin-
lândia aprovem uma nova ajuda.

l Se a Grécia não conseguir esse pacote,
há o risco de colapso da zona do euro?
PARASKEVOPOULOS: A Grécia é o
problema menor da zona do euro, por-
que se trata de um país pequeno. Espa-
nha e Itália é que são o problema mai-
or. A Espanha precisou de menos di-
nheiro para os bancos que o previsto,
mas está praticamente em resgate. Se
acontecer o mesmo com a Itália, então
eu diria que a sobrevivência do euro
deixará de ser uma questão de anos.
Em poucos meses, a união monetária
entrará em colapso total.
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l Se todas as siderúrgicas do
mundo parassem de produzir
aço, o mercado global demo-
raria quatro meses para ab-
sorver as 535 milhões de tone-
ladas excedentes do material,
segundo a Associação Mundi-
al do Aço (WSA, na sigla em in-
glês). No Brasil, o excedente é
de 45,3 milhões de toneladas
— equivalente ao consumo de
um ano e dez meses, dado o ní-
vel atual de 26 milhões de to-
neladas/ano, de acordo com o
Instituto Aço Brasil (IABr). No
fim de 2012, 10,5 milhões de to-
neladas vão virar estoque.

Com a crise na Europa, a recu-
peração lenta dos EUA e a desa-
celeração da China, maior con-
sumidora de aço do planeta, es-
pecialistas e indústria só espe-
ram melhora em dois anos.

— Antes da volta da crise, a
WSA previa que União Europeia
e EUA retomariam os níveis de
consumo pré-crise este ano.
Com a crise, esse retorno à nor-
malidade ficou para 2014 — afir-
ma o presidente-executivo do IA-

Br, Marco Polo de Mello Lopes.
Muita oferta e pouca demanda

derrubam os preços. Levanta-
mento da consultoria Tendênci-
as aponta que os preços médios
(a referência é a tonelada da bo-
bina laminada a quente) devem
cair 7,4% no mercado internacio-
nal, de US$ 702 em 2011 para US$
650 este ano. No primeiro quadri-
mestre, o recuo foi de 12,9%.
Mas, graças à demanda interna,
os preços nacionais devem fe-
char o ano com alta de 3,5%, para
R$ 1.617 a tonelada, depois de te-
rem caído 4,5% em 2011. Nos três
primeiros meses do ano, no en-
tanto, houve queda de 0,9% em
relação a igual período de 2011.

Com os sinais de alerta, a
produção vem desacelerando.
Grandes investimentos estão
em xeque. Os desinvestimen-
tos e fechamentos de fábricas
têm se multiplicado. Segundo
o “Wall Street Journal”, a ame-
ricana RG Steel entrou em con-
cordata e fechou três unida-
des; a Arcelor-Mittal também
abandonou três fábricas.

No Brasil, a ThyssenKrupp, só-
cia majoritária da CSA, anunciou
a intenção de vendê-la, mas tem

dificuldades para encontrar
comprador. A Vale, minoritária
no empreendimento, informou
que não avalia a possibilidade de
aumentar sua parcela de 26,8%.

— O momento é outro, a de-
manda externa permanece de-
primida — diz o gerente de Es-
tudos Econômicos da Firjan,
Guilherme Mercês.

O motor do setor no país tem
sido o mercado interno. As ven-
das internas cresceram 0,4% em
volume, enquanto as externas
caíram 5,6% de janeiro a abril.

— Não sabemos para onde vai
a Europa nem o impacto na Chi-
na — diz Bruno Rezende, analis-
ta de siderurgia da Tendências.

— Só o excedente da China é
de 50 milhões de toneladas,
mais do que a produção anual
do Brasil — destaca Tereza
Fernandes, da MB Associados.

Os clientes nacionais absor-
vem dois terços da produção do
país, mas dois dos principais se-
tores consumidores de aços pla-
nos,o automotivo e o de máqui-
nas, que representam 48% do
consumo, têm estoque elevado.

— A demanda interna por
bens duráveis tem diminuído,
apesar dos esforços do gover-
no. A indústria automotiva es-
tá com estoques de 40 dias —
diz o analista de siderurgia da
LCA Emerson França.

A esperança está na constru-
ção civil, com obras do governo
e projetos para Copa e Olimpía-
das, além do pré-sal.n

Sobra aço no mundo: excedente
levaria 4 meses para ser absorvido
No Brasil, excesso de matéria-prima representa o consumo de quase 2 anos 
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