




CHINA: urbanização no país
determinará preço das

commodities nos próximos anos

desses países cresce de duas a três
vezes mais do que a média do restante
do mundo", salienta Barros.

A dinâmica de crescimento de
China, índia e até mesmo da Rússia
está intimamente ligada a um proces-
so de urbanização deflagrado nesses
países. Assim, a demanda doméstica e
a necessidade de importação de insu-

mos revelam-se sustentadoras da con-
tinuidade da expansão econômica. "A
urbanização chinesa, por exemplo,
que está apenas começando, determi-
nará o preço das commodities no
mundo nos próximos anos", projeta
Barros. "Apenas um exemplo para ter-
mos uma mensuração: 110 cidades
chinesas, por decisão governamental,
vão iniciar este ano o processo de
construção de metrô. Quanto isso não
demandará de commodities metáli-
cas?", pondera.
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Todo esse processo tem sido alta-
mente benéfico para o Brasil, nos últi-
mos anos, por ser um centro privilegia-
do de produção e exportação de com-
modities metálicas e agrícolas, avaliam
os especialistas. "Certamente, o Brasil
seguirá como o lanterna de crescimen-
to entre os BRICs", ressalva Rubens
Barbosa. "Mas o nosso comércio exte-
rior continuará a crescer, ainda que em
velocidade reduzida, num patamar de
8% a 10%", estima, acrescentando que,
nesse ambiente, "a percepção externa

por um valor ainda elevado
das matérias-primas no mercado
mundial. "Embora possamos notar
algum recuo em determinada
commodity, o que percebemos é que
a elevação desses preços é estrutural
e, portanto, deve continuar ao
longo dos próximos anos", diz,

O economista-chefe do Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (ledi), Edgard Pereira,
garante não alimentar dúvidas de que
uma desaceleração dos Estados
Unidos deve ser compensada, em
grande parte, pelo crescimento dos
BRICs. "Há uma mudança clara na
dinâmica da economia internacional.

sobre o país permanecerá muito boa."
Para o presidente do Coscex da

Fiesp, o superávit comercial brasileiro
poderá ficar entre US$ 35 bilhões e
US$ 40 bilhões em 2008, com perda de
ritmo em comparação aos anos anterio-
res (em 2007, o resultado positivo foi
de pouco mais de US$ 40 bilhões), pro-
vocada pelo aumento das importações.

Modesta desaceleração. O mais
recente estudo do Banco Mundial
(Bird) sobre as perspectivas econô-

Países como China e índia crescem,
hoje, num ritmo muito acelerado,
mas com uma dependência multo
pequena das economias centrais",
explica. Pereira segue a linha de
raciocínio dos que vêem os
mercados locais emergentes com
maior capacidade de dar sustentação
à expansão dos países em
detrimento do comércio global.
"No Brasil, por exemplo, há uma
continuidade do ciclo de crédito
por causa do espaço no nível de
endividamento das famílias.
Além disso, a expansão do
mercado imobiliário deve renovar
o fôlego da construção civil."

CRISE AMERICANA; países
emergentes sofreram modesta
desaceleração segundo o Bird

micas para 2008 mostra que os países
emergentes sofreram apenas uma
modesta desaceleração por causa da
queda no desempenho da economia
norte-americana. Para a entidade
multilateral, os gastos crescentes dos
países exportadores de petróleo, em
combinação com o dinamismo econô-
mico da China - cujo PIB deve se
expandir acima de 11% em 2008 - e da
índia, tendem a manter o crescimento
dos países em desenvolvimento em
uma média expressiva de 7% em 2008.
O banco ainda destaca que a gestão
macroeconômica mais responsável e

mercados locais devem dar mais
sustentação à expansão dos países
do que o comércio global



os investimentos em tecnologia feitos
por esses países devem sustentar o
crescimento desse grupo de nações
em uma média anual de 3,9% nos pró-
ximos dez anos.

Embora as perspectivas para os
emergentes sejam positivas, o Bird
ressalta que a crise instalada no mer-
cado financeiro em meados de 2007
- e ainda provocadora de volatilidade -
é um fator de grande preocupação,
capaz de gerar perdas para a econo-
mia mundial. Segundo o organismo,
até agora a expansão robusta da ati-
vidade dos países emergentes tem
dado suporte ao mundo diante da de-
saceleração da economia dos Esta-

dos Unidos. Entretanto, no caso da
quebra de uma grande instituição
financeira daquele país ou de uma
queda mais abrupta do preço dos
imóveis norte-americanos, a econo-
mia global pode sofrer um revés.
Nesse cenário, alerta o Bird, ocorre-
ria uma compressão do crédito inter-
nacional, afetando os investimentos
nos países em desenvolvimento e
agravando, por conseqüência, a
desaceleração da economia dos
Estados Unidos.

Conforme o estudo do Bird, as con-
dições mais duras da economia global
em 2008 também terão impacto nega-
tivo sobre o comércio mundial. Segun-
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do o organismo, o volume de bens
exportados, que em 2007 cresceu 8,7%,
este ano deve experimentar um desa-
quecimento, ficando em 7,4%. Para os
países em desenvolvimento, o cresci-
mento deve diminuir de 12%, no ano
passado, para 11%. Mas, enquanto a
desaceleração afetará a maioria dos paí-
ses, a América Latina manterá o ritmo
de expansão, saltando de uma alta de
4,8% em 2007 para 5,5% este ano.

O Bird também prevê um recuo no
preço das commodities, mas sem que
sofra depressão. Ao contrário, o pata-
mar ainda elevado dos produtos deve
dar sustentação aos negócios do
Brasil no exterior. Com exceção do
petróleo, alerta o organismo multila-
teral, as cotações das commodities
devem cair modesto 0,7%, ante uma
alta de 15,3% em 2007. Ou seja, ficarão
virtualmente estáveis.

Já o petróleo ampliará o ritmo de
alta, atingindo US$ 84,1 o barril, em
média, em 2008 - uma alta de 18,1% em



relação ao ano passado. O elevado pata-
mar do petróleo também favorece, no
ambiente internacional, a Rússia, o
maior produtor global do insumo, e,
numa escala menor, o Brasil. Por
causa da maior busca por biodiesel,
que experimentou uma elevação de
50% em 2007, o segmento energético
brasileiro tende a se manter em alta e o
país deve melhorar sua posição estraté-
gica. "A cereja do bolo foi a recente
descoberta do campo de Tupi. Vamos
esperar algum tempo, mas temos a
chance de nos equipararmos à
Venezuela", observa Barros, referindo-
se ao anúncio do campo descoberto
pela Petrobras no final do ano passado.
Com reservas de 5 bilhões a 8 bilhões
de barris de petróleo de qualidade e
gás natural, o campo de Tupi, na bacia
de Santos, pode aumentar as reservas
da Petrobras de 40% a 60%, tornando o
Brasil um produtor com porte para
ingressar na Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (Opep).

Amortecimento. Uma piora nas con-
dições norte-americanas, avalia o
Bird, deve ser amortecida no Brasil
em virtude dos fundamentos macroe-
conômicos sólidos e pela demanda
interna, que se mantém crescente.
Destaca o organismo multilateral que
o crescimento das reservas interna-
cionais dos países latino-americanos
é um diferencial se houver agrava-
mento da crise dos mercados finan-

ceiros. Enquanto em 1998, durante a
crise da Rússia, as nações da região
acumulavam um déficit em conta cor-
rente de US$ 89 bilhões, hoje há um
superávit superior a US$ 46 bilhões. A
entidade ainda destaca o papel do
Brasil, com projeção de expansão do
PIB em 4,5% em 2008, dando suporte
à alta da economia da região na even-
tualidade de uma piora não esperada
do ambiente econômico global.
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