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A ECONOMIA
AS AVESSAS
CRESCIMENTO A China desacelera a produção
e puxa o gatilho da queda das commodities

POR MÁRCIA PINHEIRO

O
belo espetáculo de abertura
dos Jogos Olímpicos de Pe-
quim, na sexta-feira 8, ene-
voou uma estratégia milime-
tricamente calculada pelo go-

verno chinês. Várias medidas foram ado-
tadas, a partir de 25 de julho a perdurar
até 20 de setembro, para reduzir os ní-
veis de poluição das regiões onde acon-
tecem as competições.

As restrições foram implementadas na
capital do país e em cinco cidades, o que
significa literal paralisação das fábricas.
Os focos são Pequim, Tianjin, Shandong,
Hebei, Shanxi e Inner Mongólia. Essas
seis regiões respondem por 26% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) chinês, por
concentrarem a produção industrial, elé-
trica e química do país. São responsáveis
por 40% de todo o aço produzido e 19%
do cimento, segundo alerta do banco
Goldman Sachs a clientes. No caso das
atividades ligadas à mineração, as restri-
ções foram impostas em toda a China.

Outras iniciativas emergencíais vêm sen-
do postas em prática. De acordo com en-
trevista dada à BBC pelo pro-
fessor Zhu Tung, da Universi-
dade de Pequim, 90% dos car-
ros das regiões citadas podem
ser proibidos de circular a qual-
quer momento. Até agora, me-
tade deles está compulsoria-
mente nas garagens.

O ritmo da produção indus-
trial chinesa respondeu às me-
didas. O crescimento foi de
14,7% em julho, ante 16% em
junho. Na análise do banco
Lehman Brothers, o PIB chinês
deve aumentar menos no ter-
ceiro trimestre do ano: 9,2%

ante 10,1% dos três meses anteriores.
Este foi um dos motivos para que os

preços das commodities começassem a
despencar desde julho. Rápidos no gati-
lho, os hedge funds (especulativos) des-
montaram as operações que apostavam
na continuidade de alta dos preços.
Também por isso, as cotações nos mer-
cados futuros caíram 10% em julho, o
maior tombo mensal desde março de
1980. Naquele mês, nada menos que 70
bilhões de dólares estavam investidos
em commodities por tais fundos. Hou-
ve uma debandada geral.

Quem foi esperto saiu antes do mer-
cado e ganhou muito dinheiro. A Bloom-
berg informa que o Peak Ridge Commo-
dity Volatility Fund, sediado em Boston,
teve um retorno de nada menos que
24% no mês passado. O Tourjadji Capi-
tal Management LP, de Nova York, lu-
crou 6,5%. São apenas dois exemplos da
agilidade dos especuladores.

Mas esse movimento é uma tendên-
cia ou deve continuar? A resposta vale
bilhões de dólares. Após as Olimpíadas,
restará a realidade. E a realidade anda
perversa para os Estados Unidos e a Eu-
ropa, consumidores de commodities e

templos-mores dos grandes fundos espe-
culativos. Esses investidores estão inse-
guros com o futuro. Muitos analistas de
renome falam em recessão já instalada no
território americano e de malas prontas
para aportar no Velho Mundo e no Japão.

O Produto Interno Bruto (PIB) japonês
encolheu 0,6% entre abril e junho, em
relação ao primeiro semestre deste ano.
Justificativas para a queda: elevação dos
preços de energia, das matérias-primas
e dos alimentos. Na Zona do Euro, a
produção industrial não se mexeu em
junho, ante o mês anterior. A economia
na região recuou 0,2% no segundo tri-
mestre, em relação aos três meses
anteriores. O PIB alemão cedeu 0,5%, a

primeira queda desde o ter-
ceiro trimestre de 2004. Na
França, a retração foi de 0,3%.
0 cenário ainda não é tecni-
camente recessivo, porque,
rezam os manuais de econo-
mia, para tal, é preciso ao me-
nos dois trimestres consecuti-
vos negativos.

Como o mercado tudo an-
tecipa, já provocou uma des-
valorização do euro diante do
dólar de 6,6% nos últimos 30
dias, sendo 4,6% apenas em
agosto. Do pico da relação de
1 euro a 1,60 dólar no fim de



março, a cotação caiu para cerca de 1,48
dólar na semana iniciada na segunda-
feira 11. Após a divulgação do Relatório
de Inflação do Banco Central da Ingla-
terra, a libra caiu ao menor nível em 22
meses. Toda a hecatombe da economia
americana já foi, como diz o jargão, "pre-
cificada". Agora, os investidores estão
punindo o euro e a libra, ao prever que
as más notícias ainda estão por vir. A va-
lorização do dólar é um fator baixista
para as commodities, porque os produ-
tores se sentem mais bem remunerados.

Com essa avaliação concorda Fábio Sil-
veira, sócio-diretor da RC Consultores.
Ele aponta outros fatores que sinaliza-
riam uma tendência generalizada de
queda dos preços das commodities. Em
primeiro lugar, a fragilização econômi-
ca global, em razão das crises nos Esta-
dos Unidos e Europa. Silveira frisa que
o PIB americano é de 13 trilhões de dó-
lares, ante 3 trilhões de dólares do Ja-
pão. Ou seja, não dá para minimizar a
importância dos EUA. O segundo moti-
vo, subproduto do primeiro, é o fato de
que China e índia terão um crescimen-
to um pouco menor
neste e no próximo JOGOS 2. Metade
ano. Por fim, confir- dos automóveis
ma, com o encolhi- está na garagem
mento do crédito compulsoriamente,
global, as apostas es- diz professor

dio mundial de apenas 3%, ante os oti-
mistas 3,9% estimados pelo Fundo Mo-
netário Internacional (FMI).

Segundo a economista, a curto e a mé-
dio prazo, todas as commodities deverão
ter preços menores, em medidas diferen-
tes. Os metais dependem exclusivamen-
te da expansão global. Os alimentos es-
tão com estoques baixos e possivelmente
atingiram o piso. E o petróleo pode cair,
com a crise mundial, ou subir um pouco,

pois as recentes desco-
bertas, como a camada
pré-sal do Brasil na Bacia
do Santos, têm custo alto
para ser exploradas e o
processo é demorado.
"Se realmente estiver-
mos passando por um
ajuste mundial do ritmo
de crescimento, somen-
te em 2010 os preços vol-
tarão a subir para valer",
afirma. Ela tem certeza

de que "as cotações dificilmente voltarão
aos baixos patamares do passado".

Nos dizeres do banco Dresdner Klein-
wort, "não há lugar hoje para se refu-
giar". Outros choques de escassez de cré-
dito virão, com muita volatilidade do dó-
lar e das commodities. Fora que ainda
estão por ser publicados muitos prejuí-
zos de bancos e grandes corporações. O
futuro é uma incógnita. O Brasil pode
ser o menos prejudicado, se cuidar de
suas contas externas com atenção. E um
porto seguro, diante de tanta agitação. •

peculativas tendem a perder combustível.
É preciso separar as commodities por

categorias, para se ter uma visão menos
embaçada do que está por vir. Segura-
mente, as cotações dos minérios volta-
rão a subir e a dificuldade é prever o ri-
ming. Isso porque, mesmo crescendo um
pouco menos, a China compra 30% da
oferta mundial de ferro e 40% da produ-
ção global de cobre. O petróleo é uma in-
cógnita, pois a demanda vem aumentan-
do ano a ano, enquanto a oferta emagre-
ce. Investimentos no se-
tor exigem muitos re-
cursos e tempo. Já as
chamadas soft commo-
dities, como os produtos
agrícolas, devem voltar
a subir, porque os gigan-
tes emergentes asiáticos
não vão parar de incor-
porar populações pau-
pérrimas ao mercado
consumidor.

A consultora Tereza
Fernandez Dias, da MB Associados,
sintetiza o atual momento. Após a ini-
ciativa olímpica da China, em uma pri-
meira rodada, houve as vendas dos fun-
dos especulativos, que estavam muito
alavancados em suas posições nas bol-
sas de futuros. Em uma segunda, acon-
teceu a mencionada mudança na pari-
dade euro/dólar, a prometer ainda mui-
to vaivém. Em uma terceira, caiu a fi-
cha dos analistas de que a desacelera-
ção global será forte. Para 2009, por
exemplo, a MB prevê crescimento mé-
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