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Italianos elegem um
Parlamento fragmentado
BOCA DE URNA

FOLHAPRESS

Italianos elegeram ontem
(4) um Parlamento fracio-
nadoemquenenhumparti-
do recebeu amaioria neces-
sária de votos para formar
o próximo governo, segun-
do uma boca de urna publi-
cadapela redeRai às 23h lo-
cais (19hemBrasília).
Mas a aliança de centro-

direita chegou mais perto
do que as demais forças
e deve, nas próximas se-
manas, liderar as negocia-
ções para governar o país.
Essa coalizão, liderada pelo
ex-premiê Silvio Berlusco-
ni, teve de 33% a 36% dos
votos à Câmara. As proje-
ções oficiais seriamdivulga-
dasduranteamadrugada.
Estão nessa aliança de

centro-direita o partido de
Berlusconi, chamado For-
ça Itália, e a Liga, uma si-
gla de direita nacionalis-
ta. Como Berlusconi não
pode ser eleito, devido a
uma condenação por frau-
de fiscal, o candidato a
premiê deve ser o atual
presidente do Parlamento
Europeu,AntonioTajani.
O partidomais votado in-

dividualmente foi o 5 Es-
trelas, ummovimento con-
trário ao sistema políti-
co criado pelo comedian-
te Beppe Grillo -teve de
29,5% a 32,5% dos votos,
segundo a boca de urna.
Já o governista PartidoDe-

mocrático, de centro-es-
querda, recebeu de 20% a
23%, em uma derrota para
oex-premiêMatteoRenzi.
Mesmo inelegível, Berlus-

coni é o grande vencedor
deste dia e deve celebrar a
sua ressurreição política de-
pois de acusações de cor-
rupção e de orgias com uma
prostituta menor de idade.
Seu retorno, porém, enfure-
cepartedapopulação.
Quando os resultados fo-

rem enfim confirmados,
caberá ao presidente Ser-
gioMattarella incumbir al-
gumdos candidatosde ten-
tar formarumgoverno.

OPÇÕES
Uma das opções de Ber-

lusconi, caso seja de fato
nomeado para a tarefa, é se
aliar ao Partido Democrá-
tico em uma grande coali-
zão. A julgar por declara-
ções suas contra o 5 Estre-
las, não está em discussão
umaaliançacomasigla.
Caso essa saída não fun-

cione, a alternativa aventa-
da por analistas é que o 5
Estrelas forme um governo
com a Liga, no que a sigla
nacionalista teria de desfa-
zer sua aliança comBerlus-
coni. É um cenário esdrú-
xulo, mas atualmente pos-
sível. No caso de nenhuma
aliança ser travada, italia-
nos terão de voltar às ur-
nas. É o mesmo impasse
que a Alemanha viveu nos
últimosmeses, após as elei-
çõesde24desetembro.

Indústria volta a crescer, mas
perde espaço na economia
Participação do segmento de transformação no PIB caiu para 11,8%, a
menor desde os anos 1950. No início da década, esse percentual era de 15%

na economia ocorreu mais
rapidamente no país do
que no resto domundo. Es-
tudo da instituição obser-
va que, entre 1975 e 1992,
o peso do setor no PIB
mundial diminuiu25%, en-
quanto, no Brasil, recuou
38%. A entidade também
observa que o início do
processo ocorreu quando
o país tinha PIB per capita
deUS$ 11mil,menos que o
patamar deUS$ 20mil ob-
servado em países desen-
volvidos quando fizeram
transição semelhante.

IBGE

AGÊNCIA O GLOBO

A indústria brasi-
leira voltou a
crescer em 2017 -
2,5% -, mas con-

tinuou a perder espaço na
economia. Segundo dados
divulgados na quinta-feira
pelo IBGE, a participação
do segmento de transfor-
mação no Produto Interno
Bruto (PIB) caiu para 11,8%,
amenordesdeosanos 1950.
No início da década, esse

percentual era de 15% e, nos
anos 1980, chegou a supe-
rar a casa dos 20%. Mais
do que efeito da recessão
que abalou o país por mais
de dois anos, o fenômeno é
estrutural. As consequênci-
as, no entanto, dividem es-
pecialistas. Parte dos eco-
nomistas que acompanham
o tema afirma que o Bra-
sil passa por um proces-
so de desindustrialização
precoce, com consequênci-
as nocivas à inovação e à
produtividade.
Para outros analistas, a

perda de espaço das fábri-
cas é um processo natu-
ral de mudança do perfil,
em que o setor de servi-

ços tende a ganhar cada vez
mais protagonismo. Histo-
ricamente, os países que
sedesenvolvempassampor
processos de industrializa-
ção, enriqueceme, aos pou-
cos, reduzem a participa-
ção do setor na economia.
O ponto dos críticos é que
o Brasil teria passado por
esseprocessocedodemais.
Segundo dados do Banco

Mundial de 2015, os últi-
mos disponíveis para todos
os países, o peso da indús-
tria brasileira no PIB, es-
timado em 11,8% naquele
ano, estava abaixo damédia
mundial, de 16,5%. Por di-
ferenças metodológicas, os
números diferem um pou-
co dos dados do IBGE,
que, naquele ano, registrou
12,2%. O indicador brasilei-
ro, no entanto, também es-
tava abaixo do estimado em
países vizinhos, como Mé-
xico,PerueArgentina.

ESTUDO
A Federação das Indús-

trias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp) é umadas princi-
pais críticas à perda de es-
paço do setor. Segundo da-
dos compilados pela enti-
dade, a queda estrutural da
participação da indústria

Fenômeno ainda divide a opinião dos analistas econômicos
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DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL

Paraopresidente
daAgênciaBrasileirade
DesenvolvimentoIndustrial
(ABDI),LuizAugustoFerreira,
nãohádesindustrializaçãono
país.Ainstituição,ligadaao
governofederaleresponsável
porgerirpolíticasindustriais,tem
comometaelevaraparticipação
dosetornoPIBparaaté15%nos
próximoscincoanos.
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