
Desastres podem levar o Japão de volta à recessão 
Michael S. Arnold  
 
Impacto maior será sentido no segundo e no terceiro trimestres  
 
Os fortes terremoto e tsunami que devastaram o nordeste no Japão devem desacelerar a 
economia e podem até levar o país de volta à recessão nos próximos dois trimestres, mas o 
esforço de reconstrução deve sustentar o crescimento nos últimos meses do ano, segundo 
analistas. 
 
A destruição causada pelo terremoto de 8,9 graus na escala Richter e pela imensa onda de até 
10 metros de altura é tão grande que economistas e o governo japonês ainda não 
conseguiram estimar o impacto econômico. 
 
Mas, com base em desastres anteriores, acredita-se que o impacto na infraestrutura de 
exportação e na produção industrial vai afetar o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão no 
segundo e no terceiro trimestres, após o que a atividade de reconstrução deve apoiar o 
crescimento a partir do quarto trimestre. 
 
"Desastres naturais são imediatamente negativos para o crescimento, mas tendem a ser 
positivos no médio prazo", disse Glenn Maguire, economista-chefe do banco Société Générale 
para a região Ásia-Pacífico.  
 
"Neste trimestre, há certamente o risco de vermos um crescimento fraco, e pode até haver 
contração", disse. "Mas, assim que começar uma retomada dos investimentos, no médio 
prazo, isso sustentará o crescimento japonês." 
 
Economistas do grupo japonês Nomura alteraram suas previsões de que o país poderia superar 
a estagnação atual entre abril e junho, período que agora deve ser o de maior impacto 
negativo, e preveem alguma retomada no terceiro ou mais possivelmente no quarto trimestre. 
 
O primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, disse ontem que o desastre é a maior crise já 
enfrentada pelo país a Segunda Guerra Mundial. O número oficial de mortos superava 1,6 mil 
ontem à noite, mas deve subir muito, já que apenas numa cidade há cerca de 10 mil pessoas 
desaparecidas. 
 
Mais de 200 mil pessoas perderam ou tiveram de abandonar suas casas e estão em abrigos. 
Milhões de casas continuam sem fornecimento de energia elétrica. 
 
Os esforços nesta fase estão focados em encontrar sobreviventes e localizar corpos, assim 
como em evitar a fusão do núcleo dos reatores nucleares danificados na costa oeste do país. 
 
A produção de várias indústrias ficou paralisada no final de semana, já que setores como o 
automobilístico, o eletro-eletrônico, o siderúrgico e o de papel fecharam suas fábricas. 
Autoridades anunciaram ontem que haverá racionamento de energia no país. Os cortes de 
fornecimento programados começam hoje e devem durar várias semanas. 
 
O governo do premiê Kan e a oposição, que até sexta estavam às turras por causa do 
orçamento, prometeram cooperar para enfrentar a crise, concordando num plano de gastos 
extras. 
 
O principal partido de oposição informou ontem que aceita negociar com o governo um 
aumento temporário nos impostos para financiar a reconstrução. O porta-voz do governo não 
descartou a alta nos impostos, mas disse que isso ainda não está sendo analisado. 
 
O Banco do Japão (o banco central) encurtou para um dia, hoje, a sua reunião de política 
monetária e prometeu prover o mercado de ampla liquidez. Mas não se esperam novas 
medidas, a não ser que o iene suba muito hoje. 
 



Num relatório, Chiwoong Lee, economista do Goldman Sachs, disse esperar um impacto 
negativo do fechamento de refinarias, siderúrgicas e outras empresas, mas disse que 
"aumentos de produção em áreas não afetadas podem compensar o impacto. Assim, nós 
achamos que é perfeitamente possível que o impacto de longo prazo não seja tão grande." 
 
Alguns analistas buscaram comparações com o terremoto que devastou a cidade de Kobe, em 
1995. Aquele tremor matou cerca de 6 mil pessoas de causou prejuízos da ordem de US$ 120 
bilhões, em valores atualizados. Isso equivalia a 2,5% do PIB do Japão, mas aquele terremoto 
destruiu um porto importante e uma parte da produção industrial japonesa maior do que o 
desastre atual. 
 
As duas regiões mais atingidas pelo terremoto de Kobe respondiam por 12,5% do PIB japonês, 
segundo dados do Bank of America Merrill Lynch, enquanto que as cinco regiões mais atingidas 
pelo terremoto e tsunami de sexta-feira respondem por 7,8% do PIB. 
 
Se o desastre atual tiver um impacto similar nas áreas atingidas, isso tiraria entre 0,2 e 0,3 
ponto percentual do PIB japonês, segundo analistas do banco. "Mas o impacto real pode ser 
maior, dependendo dos danos a outras áreas, da extensão da destruição da infraestrutura e 
dos danos adicionais causados pelo tsunami". 
 
Mas, assim como no terremoto de Kobe, "existe no Japão hoje uma capacidade ociosa 
relativamente grande para compensar a perda de produção", disseram os analistas. "Além 
disso, o custo [demanda] de reconstruir os ativos destruídos pode ser de 1% do PIB, apesar 
de que é muito difícil estimar a dimensão a essa altura." 
 
A velocidade com que a atividade se recuperará vai depender de quando começarão os 
esforços de reconstrução", disse Maguire, do Société Générale, e isso deve ocorrer 
rapidamente.  
 
"Tentei determinar o quão parecido ou diferente [este desastre] é do de Kobe, que é o 
parâmetro para avaliar o impacto econômico de terremotos no PIB, mas a informação ainda é 
relativamente escassa", disse ele. "Acho que ainda levará semanas para que possamos fazer 
estimativas razoáveis da conta do estrago e dos esforços de reconstrução." 
 
País foi pego em situação econômica frágil 
 
Fisicamente, o Japão estava provavelmente mais preparado do que qualquer outro país para o 
terremoto e o tsunami da semana passada, ainda que as perdas humanas tenham sido 
horríveis e as consequências nucleares assustadoras. Já em termos econômicos, o país 
dificilmente estaria em uma situação pior. 
 
Primeiro, o desastre elevou ainda mais o valor de um já apreciado iene, seja porque 
investidores e seguradoras japoneses estão levando dinheiro de volta ao país ou porque outros 
estão apostando que eles farão isso. Os exportadores, ao lidar com cortes de energia e 
fábricas alagadas, também terão que se conformar com preços menos competitivos para seus 
produtos. 
 
Segundo, a capacidade do Banco do Japão (o BC do país) de ajudar a economia é limitada. O 
banco central da Nova Zelândia cortou a taxa de juros em 0,5 ponto depois do terremoto que 
atingiu a cidade de Christchurch, mas os juros japoneses já estão atualmente em zero. O 
Banco do Japão poderia (e provavelmente deve) aumentar a compra de ativos e intervir para 
evitar uma valorização muito grande do iene, ainda que a última vez que a instituição tentou 
segurar o câmbio isso não tenha funcionado por muito tempo. 
 
Em terceiro lugar, o governo terá que reconstruir as áreas devastadas. Como referência, ele 
gastou cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) depois do terremoto de Kobe em 1995. Em 
teoria, isso deve ajudar a sacudir a espiral deflacionária japonesa no curto prazo (ainda que 
qualquer crescimento do PIB virá da recomposição de ativos perdidos, o que não deve ser visto 
com entusiasmo excessivo). Além disso, o Japão já é o país mais endividado no mundo 



desenvolvido, com uma dívida bruta de 5,2 milhões de ienes por pessoa. O governo precisa 
gastar menos, e não mais. 
 
Mas nem tudo está perdido. A emergência deve ao menos fazer com que os aguerridos 
políticos japoneses coloquem de lado suas diferenças e aprovem um Orçamento. E como o 
Japão financia 94,5% da sua dívida domesticamente, o risco de contágio deve ser limitado; 
não importa se o resto do mundo entrar em pânico sobre os problemas fiscais do país, 
enquanto os investidores japoneses não pensarem da mesma forma. O Japão pode superar 
essa terrível tragédia, mas precisará de solidariedade econômica, política e social para isso. 
 
Petróleo cai com previsões para o Japão 
 
O petróleo caiu ontem em Nova York, em meio à avaliação de que o desastre no Japão vai 
reduzir a demanda do país, que é a terceira economia do mundo e o terceiro maior consumidor 
de petróleo.  
 
"Com o fechamento de fábricas e refinarias no Japão, podemos esperar que o preço do 
petróleo tropece", afirmou Ben Le Brun, analista da CMC Markets, de Sydney (Austrália). "Isso 
vai afetar o crescimento do país no médio prazo". 
 
O preço do petróleo nos contratos para abril caiu quase 2% ontem em Nova York, para US$ 
99,18 o barril. O petróleo tipo Brent caiu 1,1% em Londres, para US$ 112,55. 
 
Governo vai racionar energia 
 
O governo japonês anunciou racionamento de energia a partir de hoje, num momento em que 
o país luta para cuidar de milhões de pessoas sem energia e água dias após o terremoto e o 
tsunami que podem ter matado mais de 10 mil pessoas. O tsunami provocado pelo terremoto 
de magnitude 8,9 graus de sexta-feira deixou quase 2 milhões de casas sem energia elétrica 
na gélida região norte, disse o governo (na foto, mulher chora entre os escombros em Natori, 
no norte do país). Cerca de 1,4 milhão de pessoas estão sem água. A agência de notícias 
Kyodo News disse que cerca de 300 mil pessoas em todo o país foram evacuadas, muitas 
estão refugiadas em abrigos. A autoridades mantêm uma zona de exclusão de 20 km em torno 
da usina nuclear Fukushima Daiichi e de 10 km em torno de uma outra usina nuclear próxima 
da região. 
 
Indústria parada pode prejudicar cadeia global 
Hiroyuki Kachi e Yoshio Takahashi 
 
A indústria japonesa, prejudicada pelo severo tremor de sexta-feira, enfrenta agora o novo 
desafio causado pelo racionamento de energia, que forçou até o fechamento de fábricas que 
não sofreram danos. 
 
Com a interrupção de fábricas que produzem carros, aço, papel e eletrônicos, há também uma 
ameaça aos fornecimentos ao redor do mundo, pelo menos temporariamente. 
 
As montadoras do país estão praticamente paradas, fechando fábricas que fornecem não 
apenas carros para o mercado interno, mas também produzem motores e outras peças para 
linhas de montagem no mundo inteiro. Alguns modelos, como o Prius, da Toyota, só são 
produzidos no Japão. 
 
As autoridades japonesas disseram que o racionamento de energia começa hoje e deve durar 
várias semanas, para enfrentar a perda de geração. O premiê Naoto Kan disse que há risco de 
apagão generalizado, em boa parte por causa dos danos à rede de usinas nucleares do país, 
que geram quase um terço de sua eletricidade. 
 
Algumas fábricas que produzem eletrônicos, aço e papel também foram paralisadas. As 
empresas tiveram ainda de enfrentar interrupções nas redes de comunicação e transporte, 



bem como a necessidade de seus empregados de buscar informação sobre familiares 
desaparecidos. 
 
A Suzuki Motor Corp., a Mitsubishi Motors Corp. e a Hino Motors Ltd. informaram ontem que 
paralisarão a partir de hoje a produção em suas fábricas japonesas. Elas se juntaram à Toyota, 
à Honda Motor Co. e à Nissan Motor Co., que anunciaram sábado planos parecidos. Dezenas 
de fábricas de autopeças também foram afetadas. 
 
A Toyota vai suspender hoje a produção de todas as suas 12 fábricas japonesas, para dar aos 
funcionários e fornecedores tempo para verificar se os familiares estão em segurança. 
 
A Mazda Motor Corp. vai suspender a produção de suas quatro fábricas no oeste do Japão hoje 
à noite, devido à escassez de peças. 
 
A paralisação na produção de autopeças também pode prejudicar a operação das fábricas de 
montadoras japonesas em outras partes do mundo. 
 
O terremoto também pode diminuir a oferta do híbrido de gasolina e eletricidade Prius, pelo 
menos no curto prazo. Uma das fábricas que produz peças do modelo foi danificada, informou 
a Toyota a alguns donos de concessionárias. Uma fábrica que produz compactos que a Toyota 
exporta para os EUA com a marca Scion também foi danificada, informaram as 
concessionárias. 
 
Mas é provável que muitas montadoras e seus fornecedores consigam gradualmente transferir 
mais produção para fábricas nos EUA, na Europa e outros países, para compensar o declínio da 
produção doméstica. Um analista da indústria automotiva disse que o impacto do terremoto no 
setor será "administrável". 
 
As fábricas de semicondutores na região do terremoto aparentemente tiveram poucos danos, 
mas continuavam fechadas ontem por causa de apagões e outros problemas. Entre as 
empresas afetadas está a Renesas Electronics, a Texas Instruments, a Freescale 
Semiconductor e a ON Semiconductor. 
 
O maior impacto da paralisação na produção, dizem analistas, pode ser sentido pelos clientes 
da Renesas, que se fundiu ano passado com a NEC Electronics Corp. A empresa, sediada em 
Tóquio, é considerada uma das maiores fabricantes de microcontroladores do mundo - os 
microchips com uma única função simples que são usados para controlar as operações de 
carros e de vários tipos de equipamentos industriais e de escritório. 
 
Uma porta-voz da Renesas disse que a empresa, que tem instalações no norte do Japão, 
continuava verificando quais foram os danos, mas, por enquanto, está focada mais é na 
segurança dos empregados. A Texas Instruments informou que suas fábricas de microchips em 
Miho e Aizu continuavam fechadas ontem. 
 
Em muitos casos, os microcontroladores de uma empresa podem ser substituídos pelos de 
outra, disse Len Jelinek, analista da IHS iSuppli. Mas as montadoras geralmente têm só um ou 
dois fornecedores dos chips mais importantes, que não são fáceis de substituir rapidamente, e 
também têm pouco estoque desses componentes, disse ele. A paralisação da produção de 
algumas montadoras no Japão pode suavizar a escassez de microcontroladores, disse Jelinek. 
 
Aparentemente há poucas chances de problemas no mercado de componentes de 
armazenamento de dados, os chamados chips de memória flash que são usados em produtos 
como os iPads e iPhones da Apple. As fábricas no Japão da Toshiba e da SanDisk desses 
componentes - que respondem por cerca de um terço da produção mundial - se localizam a 
centenas de quilômetros do epicentro do terremoto. 
 
Mas ainda há dúvidas quanto ao impacto do terremoto na produção de telas e dos 
componentes necessários para fabricá-las. As fábricas japonesas produzem principalmente 
grandes telas de cristal líquido usadas em televisores, disse Sweta Dash, outra analista da IHS 



iSuppli, embora ela afirme também que os estoques aparentemente são suficientes para 
absorver curtas interrupções na produção ou atrasos nas remessas. 
 
Os bancos e as seguradoras do país informaram que pretendem abrir as portas, indicando que 
o sistema financeiro está funcionando, embora o J.P. Morgan Chase tenha permitido que os 
funcionários trabalhassem de casa. 
 
Alguns problemas na rede de transportes diminuíram ontem. As maiores companhias aéreas 
retomaram os voos, bem como as transportadoras United Parcel Services Inc. e FedEx Corp. 
Mas essas empresas informaram que o transporte de cargas para partes do leste do Japão 
continuava duvidoso. "Teremos atrasos no serviço em terra no leste do Japão por causa das 
condições das estradas", disse Chris Stanley, porta-voz da FedEx.  
 
Vários governos pediram que seus cidadãos evitem viagens desnecessárias ao Japão. 
Empresas como a fabricante de autopeças Robert Bosch GmbH e a Volkswagen AG anunciaram 
que vão organizar voos para os funcionários que quiserem deixar o país. 
 
A situação num hotel Radisson perto do Aeroporto Internacional de Narita ilustrava bem como 
os problemas causados pelo terremoto no país estavam passando para uma nova fase. A 
estrutura do prédio resistiu e o hotel está cheio de hóspedes, muitos deles presos no país 
devido a atrasos nos voos. Mas o hotel não tem conseguido estocar comida suficiente por 
causa do fechamento de estradas e a transferência de produtos para áreas mais prejudicadas, 
como Sendai, disse a porta-voz Molly Biwer. Ela disse que os problemas de suprimento devem 
aumentar. Os geradores de reserva do hotel ajudariam a diminuir a duração dos blecautes, 
mas o combustível dos microônibus está escasso. 
 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A10. 


