
Exportações chinesas crescem 46% em fevereiro  
 
As exportações chinesas cresceram acima do esperado em fevereiro e registraram a mais 
rápida expansão dos últimos três anos, em um forte indício de recuperação da economia 
global. A China é desde fevereiro o maior exportador do mundo e seus embarques são um 
bom termômetro da atividade produtiva em outros países, especialmente de seus principais 
mercados, que são Estados Unidos, Europa e Ásia. 
 
Os dados do comércio exterior divulgados ontem apontam ainda para a consolidação do 
crescimento chinês, com o aumento de 45% das importações. 
 
O percentual é inferior ao espetacular aumento de 85,5% de janeiro, mas está dentro das 
previsões dos analistas. 
 
A alta das exportações foi de 46%, mais que o dobro dos 21% registrados no mês anterior. 
"As estatísticas do comércio mostram uma contínua e forte recuperação da China e do 
mundo", escreveu o economista-chefe do Standard Chartered na China, Stephen Green. 
 
Segundo ele, os maiores índices de crescimento ocorreram nos embarques para Ásia (com 
exceção do Japão), América Latina, África e Oriente Médio, o que reflete a reação dos países 
emergentes. A continuidade de sua recuperação em 2010 terá impacto positivo sobre as 
exportações da China, ressaltou o economista. 
 
Wang Tao, economistachefe do UBS na China, observou que as exportações para Estados 
Unidos, União Europeia e Japão responderam por metade da expansão de fevereiro e começam 
a se aproximar do ritmo de crescimento dos embarques para os países emergentes. 
 
A expectativa do analista é que as exportações chinesas cresçam entre 25% e 40% nos 
próximos meses, desacelerem no segundo semestre e fechem o ano com alta de 15% a 20%. 
Em sua avaliação, as exportações líquidas deverão contribuir para 0,5% do crescimento do PIB 
em 2010, que a maioria dos analistas acredita que será de 9% a 10%. 
 
A China diminuiu o ritmo de importação de minério de ferro em fevereiro em relação aos 
patamares do segundo semestre de 2009 o produto é o principal item da pauta de exportação 
do Brasil para a China. 
 
Ainda assim, as compras tiveram alta de 6%, para 49 milhões de toneladas, o que poderá dar 
munição às mineradoras nas negociações de preços com os chineses para 2010. 
 
EQUILÍBRIO 
 
Apesar dos dados animadores, a China enfrenta a difícil tarefa de atingir um equilíbrio entre 
garantir o crescimento econômico e combater a inflação, disse o governador assistente do 
Banco do Povo da China, Guo Qingping. 
 
"Iremos tratar de modo adequado da relação entre a sustentação de um crescimento 
econômico estável e relativamente rápido, a reestruturação da economia e a administração 
das expectativas de inflação. É uma tarefa difícil. Mas estamos confiantes de que faremos o 
melhor", disse Guo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A-6. 
  


