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Mercados reagem à percepção de que o impacto econômico pode ser maior que o esperado  
 
As preocupações crescentes com a capacidade do Japão de conter um desastre nuclear e se 
recuperar rapidamente dele sacudiram o mercado e a economia mundiais ontem, um 
acontecimento que reflete e amplifica a recente mudança brutal nos riscos enfrentados pela 
recuperação mundial. 
 
Enquanto a terceira maior economia mundial enfrentava o temor de contaminação radioativa e 
adotava restrições internas, como racionamento de energia, multinacionais como a BMW e a 
Boeing se preparavam para possíveis paralisações na cadeia de suprimento. As ações e as 
commodities caíram, e as moedas tiveram fortes oscilações por causa das incertezas 
japonesas, bem como da tensão crescente no Oriente Médio. 
 
"De repente, o mundo se tornou mais assustador", disse Torsten Slok, economista-chefe 
internacional do Deutsche Bank Securities, em Nova York. "A reação dos investidores pode 
amplificar o impacto disso na recuperação." 
 
Depois da queda de 10,6% ontem, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio acumula perda de 
17,5% desde o terremoto de magnitude 9 na sexta-feira. Nos EUA, a Média Industrial Dow 
Jones se recuperou de um forte declínio na manhã e fechou em queda de 1,15%. 
 
A cotação do petróleo caiu para US$ 97,18 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York, e a do 
futuro do cobre caiu 4,95%, para US$ 419,10, devido à expectativa de redução na demanda 
japonesa. O custo do seguro da dívida do governo japonês subiu 51% em relação à semana 
passada, devido a dúvidas dos investidores sobre como o Japão, que já é o país desenvolvido 
mais endividado, vai arcar com os custos da reconstrução. 
 
Tudo isso mostrou como o cenário econômico mundial mudou desde o início do ano, quanto a 
principal preocupação era que a inflação na Ásia emergente e os problemas de dívida soberana 
na Europa poderiam afetar uma recuperação mundial que ganhava força, liderada pela 
indústria. Agora, com o Japão em crise e o Oriente Médio e boa parte do Norte da África 
envoltos em turbulência política, economistas e executivos estão se apressando para avaliar as 
consequências da situação em aspectos como a produção automotiva e o preço dos 
semicondutores. 
 
As más notícias se proliferaram no Japão e na Ásia ontem, deixando muitos analistas menos 
certos de que o Japão vai se recuperar do desastre tão rapidamente quanto esperavam. As 
montadoras japonesas e outras indústrias do país expandiram as paralisações por vários dias a 
mais, o que pode colocar em risco a entrega de produtos como os carros Prius e os chips de 
memória flash usados em iPhones. 
 
Dezenas de milhares de turistas cancelaram viagens de e para o Japão. A EVA Airways, de 
Taiwan, informou que vai cancelar 56 voos entre o Japão e Taiwan, incluindo alguns até o fim 
de junho. Um forte declínio na demanda por uma commodity, a borracha, devido à expectativa 
de demanda menor no Japão, levou líderes regionais a convocar uma reunião de emergência 
para discutir a questão. 
 
Ainda assim, muitos economistas acreditam que, a não ser que haja uma catástrofe nuclear de 
grandes proporções, a crise japonesa terá no fim pouco impacto sobre o crescimento global. 
Quando as economias avançadas sofrem desastres, o padrão normal é uma desaceleração 
temporária seguida de recuperação alguns meses depois, quando os gastos com a 
reconstrução puxam a economia. 
 
Além disso, a participação japonesa no PIB mundial é bem menor do que no passado. A IHS 
Global Insight estima que o desastre possa reduzir de 0,1 a 0,2 ponto porcentual o 
crescimento econômico mundial este ano, seguido por um impulso similar no ano que vem. 



 
Changyong Rhee, economista-chefe do Banco de Desenvolvimento Asiático, disse que as 
empresas asiáticas têm flexibilidade suficiente para se ajustar à maioria dos problemas que o 
Japão pode enfrentar. Muitas empresas japonesas já transferiram boa parte de sua produção 
para o exterior, para lugares como a Tailândia, de modo que dependem menos da produção e 
infraestruruta domésticas. 
 
Ainda assim, quanto mais tempo durar a paralisação no Japão, maior será o efeito na cadeia 
de suprimento das indústrias mundiais. O Japão é o quarto maior exportador do mundo, 
respondendo por cerca de 14% das exportações de produtos automotivos e 60% das de silício, 
usado na fabricação de semicondutores. É um importante fornecedor de componentes 
avançados para os países asiáticos que se especializam na fase final de montagem de 
equipamentos. 
 
A China depende do Japão para 13% de suas importações, principalmente bens de capital 
como máquinas e peças eletrônicas. Ontem, o preço de alguns componentes de computador 
subiram 10% pois as empresas, preocupadas, procuraram fazer estoques. 
 
"Meu negócio será muito prejudicado", disse Y. T. Chong, diretor da Eita Electric, empresa da 
Malásia que fornece disjuntores e outros produtos para construção. Muitas da peças são feitas 
em duas fábricas japonesas. "Não consigo isso em nenhum outro país", disse. Ele prevê que 
pedidos futuros serão afetados, porque a falta de eletricidade paralisou a produção. 
 
Na Alemanha, a BMW estuda quando pode começar a ter problemas na cadeia de suprimento, 
disse o diretor de compras da montadora, Herbert Diess. Embora a BMW tenha um bom 
estoque das peças que recebe diretamente do Japão, como caixas de câmbio, tem menos 
certeza da condição de fornecedores indiretos que fabricam componentes eletrônicos de telas 
digitais, sistemas de navegação e outros equipamentos. 
 
A americana Boeing disse que sua produção pode ser prejudicada se a paralisação nas fábricas 
de peças durar várias semanas. 
 
Embora a devastação e a perda de vidas causadas pelo terremoto e o tsunami sejam limitadas 
a poucas áreas do Japão, as consequências econômicas são nacionais. A logística foi 
seriamente prejudicada pelas restrições ao uso de rodovias para transporte de carga, bem 
como apagões imprevisíveis que dificultam planejar as operações.  
 
Enquanto isso, paira a sombra da crise nuclear, que já impede muitas empresas de convocar 
os funcionários de volta ao trabalho. 
 
Ressaltando a abrangência nacional do problema, a Mazda Motor informou ontem que está 
suspendendo todas as operações no Japão até 20 de março. A Honda Motor fechou fábricas no 
Japão até domingo, enquanto a Nissan Motor manterá quatro fábricas fechadas até hoje e 
outras duas até sexta-feira. A Toyota Motor só confirmou paralisações até hoje, o que corta a 
produção de veículos em 40 mil unidades. A Toyota também cancelou as horas-extras em 
algumas fábricas na América do Norte como precaução caso haja interrupção no fornecimento 
de peças. 
 
Uma das maiores dores de cabeça, o racionamento de energia, pode durar até o fim de abril, 
segundo a Tokyo Electric Power. Economistas da IHS Global Insight calculam que 10% da 
capacidade de geração do Japão pode ficar desligada nos próximos dez meses. 
 
A crise japonesa pode aumentar as compras de alguns produtos. Executivos da indiana Essar 
Steel e da estatal Steel Authority of India disseram esperar que as exportações de aço para o 
Japão aumentem nos próximos meses, quando o país iniciar a reconstrução. A tailandesa Thai 
Union Frozen Products, maior produtora de atum enlatado do mundo em faturamento, prevê 
que as vendas para o Japão vão aumentar por causa de danos às áreas do país onde se 
processam frutos do mar. 
 



O desastre natural no Japão também deve forçar executivos do mundo inteiro a repensar seus 
planos de contingência e a vulnerabilidade a choques do exterior. 
 
A oscilação das bolsas pode diminuir a confiança dos consumidores, necessária para sustentar 
e ampliar o crescimento. Qualquer alta no custo do governo japonês para financiar sua dívida, 
que já passa de 200% do PIB, pode piorar a situação fiscal que motivou o rebaixamento da 
nota de crédito dos títulos japoneses este ano. 
 
O fardo extra nas finanças do Japão ocorre num momento em que os problemas de dívida na 
Grécia e em outros países europeus concentraram a atenção dos investidores na possibilidade 
de moratória de grandes países desenvolvidos. Contudo, embora o custo do seguro contra a 
moratória japonesa tenha subido substancialmente ontem, o rendimento dos títulos japoneses 
subiu apenas moderadamente. 
 
"Não acho que podemos presumir que o mercado de renda fixa vai tirar de letra essas coisas 
no atual cenário fiscal", disse Maurice Obstfeld, economista da Universidade da Califórnia em 
Berkeley. "O problema da moratória soberana dos países ricos não estava no radar em 1995", 
quando o Japão enfrentou o grande terremoto em Kobe. "Mas a economia dos países ricos o 
colocou no radar agora." 
 
Novo cenário afeta preço de minério de ferro 
Vera Saavedra Durão 
 
O desastre do Japão começa a espalhar pânico nos mercados de commodities minerais e 
metálicas e já trouxe um forte impacto sobre os preços do minério de ferro. O preço do spot 
na China, que chegou a US$ 194 a tonelada um mês atrás, e vinha caindo gradualmente dada 
a política restritiva do governo chinês para baixar a inflação, recuou ontem para US$ 165 a 
tonelada, ante os US$ 168 do dia anterior, e arrisca chegar ao piso de US$ 150 nos próximos 
dois meses, caso o destino do minério embarcado para as usinas japonesas seja o mercado 
livre chinês que ficaria superofertado, preveem analistas do setor de mineração e siderurgia de 
bancos. 
 
Se esse cenário ocorrer, o preço do minério para o terceiro trimestre do ano poderá sofrer 
redução entre 8% a 10% ante o preço do segundo trimestre, que subiu 20% na comparação 
com o do primeiro trimestre. A tonelada do produto no segundo trimestre está na faixa de US$ 
179 (IODEX/Vale sem desconto), podendo cair para a casa dos US$ 160. O IODEX, a fórmula 
do cálculo do preço trimestral do minério da Vale, leva em conta a média do spot no período 
anterior (no caso, março, abril e maio).  
 
"Não vai ser uma redução muito grande, mas este reajuste trás embutido muito mais pânico 
do que a situação real do mercado", disseram os analistas, que preferiram ficar no anonimato. 
 
A Vale vende para o Japão 2,5 milhões de toneladas de minério de ferro por mês. O maior 
volume vai para as siderúrgicas Nippon Steel e JFE, depois Sumitomo, Kobe e Nishin, com as 
quais tem contrato de longo prazo. Até agora não houve reprogramação de embarques da 
mineradora para os clientes japoneses, pois as siderúrgicas locais ainda estão avaliando os 
prejuízos nas suas operações após os tremores. Será preciso aguardar alguns dias para a Vale 
saber qual o impacto da catástrofe sobre os programas de entrega de minério às usinas 
nipônicas.  
 
Os maiores problemas do Japão até agora, segundo uma fonte do setor de mineração, estão 
relacionados a fornecimento de energia (incluindo o risco nuclear), portos e estradas. Pelas 
informações que as mineradoras têm recebido, a maioria das plantas de aço estão retomando 
operações com alguma dificuldade. "Eles estão falando que dentro de três meses voltarão a 
operar, mas na prática ninguém sabe. A priori estão trabalhando para ficar tudo normal, mas a 
questão da energia é muito, muito séria. As siderúrgicas estão parando de funcionar e 
certamente haverá redução da demanda local por minério, cujo tamanho é desconhecido", 
comentam as fontes. "Está todo mundo perdido." 
 



O Japão é um dos maiores consumidores mundiais de commodities. O país quase não tem 
recursos minerais nem metálicos. A ausência dos japoneses do mercado global de commodities 
pode gerar um efeito dominó de derrubada de preços de matérias primas.  
 
A única exceção nesse universo é o aço. A retração da produção de aço local, da ordem de 110 
milhões de toneladas anuais, pode elevar os preços dos produtos siderúrgicos, atualmente em 
queda por excesso de oferta no mundo. 
 
Segundo dados de um relatório do Credit Suisse, intitulado "Trust in Japan's recovery", 
divulgado ontem, os japoneses importam entre 130 e 140 milhões de toneladas de minério de 
ferro por ano ou 13% do que é negociado no mercado transoceânico global.  
 
Radiação chega a Tóquio 
 
O prédio que abriga o reator número 4 da usina Fukushima Daiichi, no norte do Japão, voltou a 
ser atingido por um incêndio, elevando o temor de um vazamento grave de radiação. 
Autoridades detectaram aumento dos níveis de radiação e ampliaram para 30 km o raio no 
qual a população está orientada a permanecer em casa. Em Tóquio, a cerca de 200 km da 
usina, foram detectados os primeiros sinais de aumento da radiação, trazida pelo vento que 
sopra em direção à capital japonesa. Houve intenso movimento nas estações de trem de 
pessoas que buscam deixar a cidade. O primeiro-ministro japonês, Naoto Kan, admitiu que 
aumentou o risco de novos vazamentos de radiação da usina. Na foto, pessoas são 
examinadas na região de Fukushima. 
 
Redes sociais alimentam pânico entre japoneses 
Daniela Chiaretti e Gustavo Brigatto 
 
Muitos japoneses devem ter recebido o alerta do tsunami por um aviso no celular, mas o 
drama nuclear no Japão expõe um novo flanco das mídias sociais - espalhar rumores e 
alimentar o pânico. 
 
Uma mensagem que ecoava nas redes sociais era: "Reze por nós. Informações estão sendo 
omitidas", segundo a agência de notícias Reuters. "Saia de Tóquio e vá para o Sul agora - e 
leve as pessoas mais velhas com você", sugeria outra no Facebook. "Não acredite nas 
garantias do governo de que os níveis de radiação são seguros - saia do Japão agora", 
recomendava outro. 
 
O ativismo digital funcionou como impressionante plataforma de mobilização nas revoltas da 
Tunísia e do Egito. Mas o lado B do twitter e do Facebook é a rapidez com que também se 
disseminam pânico, rumores e desinformação. 
 
"As pessoas estão tendo poder de mídia. Isto é um fato concreto que tanto pode ajudar, como 
atrapalhar", diz o jornalista Caio Túlio Costa, consultor de novas mídias e especialista no 
assunto. "Mas, entre ter poder de mídia e ter credibilidade, há um abismo." Neste mundo 
novo, onde é difícil separar joio do trigo, as pessoas terão que aprender a lidar com isso, diz.  
 
Abel Reis, presidente da Agência Click Isobar especializada em publicidade na internet, 
defende que, em situações críticas como a dos últimos dias no Japão, os governos usem redes 
sociais e outras ferramentas digitais para esclarecer o que está acontecendo e informar a 
população. "O vácuo de informação faz com que as pessoas deem atenção ao ruído e não ao 
que está ocorrendo de fato." 
 
Para evitar a desinformação e não arranhar a imagem de credibilidade, ONGs procuram não 
replicar mensagens dos internautas. "Não somos agência de notícias", diz Alessandra Vilas-
Boas, coordenadora de comunicação da Médicos sem Fronteiras no Brasil. "Publicamos no 
Twitter o que vemos e o que vem da nossa atividade." Ela conta um episódio em que o Twitter 
foi fundamental para a MSF. 
 



Quando os Estados Unidos assumiram o controle do aeroporto em Porto Príncipe, depois do 
terremoto do Haiti em janeiro de 2010, impediram que aviões com médicos e suprimentos da 
ONG aterrisassem. A jornalista Ann Curry, da NBC, que tem mais de um milhão de seguidores, 
colocou a mensagem: "Força Aérea, deixe os aviões da MSF pousarem no Haiti." O recado 
surtiu efeito imediato. A mensagem foi eleita como a mais poderosa do ano pelo próprio 
Twitter. 
 
Para piorar, como acontece em toda tragédia, o drama japonês virou isca para golpes na rede. 
Estão circulando e-mails com links que prometem fotos e vídeos chocantes e são atalhos para 
o roubo de informações pessoais. Há, também, um fluxo considerável de mensagens que se 
alimentam de teorias da conspiração. O projeto HAARP, da Universidade do Alasca e que 
promove estudos atmosféricos, inspira fantasias sobre a origem dos terremotos no Japão. Nas 
mensagens mais tresloucadas atribui-se aos EUA o poder de causar abalos sísmicos a partir da 
emissão de ondas à atmosfera e, assim, intimidar países e obter vantagens em acordos 
comerciais.  
 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A12. 


