
A China condicionou sua even-
tual ajuda para resolver a crise
da dívida soberana na Europa à
suspensão de duas investiga-
ções sobre dumping (venda de
produtos abaixo do preço de
mercado) e subsídios abertas pe-
la União Europeia, informou o
Ministério do Comércio chinês.

A União Europeia iniciou no
dia 21 de dezembro uma investi-
gação por dumping às importa-
ções de alguns tipos de aço re-
vestidos de matéria orgânica
procedentes da China e na últi-
ma quarta-feira outra para ave-
riguar se o governo subsidia es-
tes produtos. “Enquanto a eco-
nomia mundial prosseguir sem
pôr fim à crise financeira e vá-
rios países europeus estiverem
afundados na crise da dívida so-
berana, todos os países devem
adotar uma atitude cooperati-

va, aberta e tolerante”, diz o tex-
to doministério chinês. “Contu-
do, a investigação sobre os sub-
sídios da Europa envia ao mun-
do um péssimo sinal protecio-
nista que ofusca tanto o comér-
cio regular entre Europa e Chi-
na como os esforços conjuntos
sino-europeus para responder à
crise da dívida”, ressalta.
Na semana passada, a China

reiterou seu apoio à integração
europeia e ao euro. O governa-
dor do banco central, Zhu Xiao-
chuan, afirmou recentemente

que a instituição “continuará
comprando títulos da dívida
dos estados europeus, ao mes-
mo tempo em que garantiu sua
segurança, sua liquidez e a apre-
ciação de seu valor.”
A China conta com as maio-

res reservas do mundo — cerca
de US$ 3,2 trilhões — e divul-
gou em várias ocasiões que po-
deria contribuir com o fundo de
ajuda para socorrer os países
com dificuldades. A China in-
vestiu meio trilhão de dólares
em dívida soberana europeia.

A investigação foi aberta em
meio a uma queda dos ganhos
da Associação Europeia de Aço
(Eurofer), que representa mais
de 70% dos produtores euro-
peus. Eles acreditam que seus
competidores chineses se bene-
ficiam de subsídios sob a forma
de isenções fiscais e compras
efetuadas pelo governo chinês
abaixo do preço domercado, de
acordo com o site da Comissão
Europeia.A Comissão afirmou
que a investigação durará 15me-
ses. ■ AFP

O cenário internacional, com a
anunciada recessão europeia,
já começa a influenciar proje-
ções, que trazem cenários me-
nos otimistas para a economia
brasileira — apesar de os espe-
cialistas sedividiremquantoàex-
tensão dos efeitos da piora exter-
na no Brasil.
Para a consultoria Deloitte,

por exemplo,mesmo coma pos-
sível retração nas exportações
para oVelho Continente, o cená-
rio não será dos piores. As recei-
tas com exportações brasileiras
seriam mais atingidas caso a
China sofresse uma grande desa-
celeração, estima a consultoria.
“Vendemos pouco mais de 20%
do total para a Europa e não ape-
nas commodities, como faze-
mos para os asiáticos”, afirma
Luis Vasco, sócio de finanças
corporativas da empresa. Outro
fator que ajudará a blindar a
economia é o grande interesse
de empresas estrangeiras pelo
país, observa o especialista.
Já a consultoria Austin Ra-

ting é bem mais pessimista e
projeta que o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro deverá
crescer 3,7% em 2013, após
avançar 3,4% neste ano. “En-
tendemos que ainda haverá limi-
tações em termos de investi-
mentos, o que não permite cres-
cer tanto”, afirma Alex Agosti-
ni, economista-chefe da Austin
Rating, lembrando que trabalha
com o cenário básico, ou seja, o
que tem maior possibilidade de
acontecer. Já em um cenário
otimista, Agostini acredita que

o PIB brasileiro poderia cres-
cer algo em torno de 4% e 5%
—projeção semelhante a do go-
verno federal. “Isso poderia
acontecer se o quadro interna-
cional melhorasse, aliado a um
aumento significativo dos in-
vestimentos. Mas não é nesse
cenário que acreditamos, por-
que ainda vemos o ambiente
externo volátil e os problemas
na Europa interferindo no cres-
cimento do Brasil.”

Investimentos
AAustin espera que a taxa de in-
vestimento alcance 21,2% em
2012 e avance para 22,5% no
próximo ano, números conside-
rados positivos.

Outro ponto positivo para o
Brasil, acredita a Deloitte, é que
que o mercado financeiro glo-
bal não fechará suas portas para
empresas brasileiras, como
aconteceu no primeiro ciclo da
crise, após a quebra do banco
Lehman Brothers, em 2008.
Fabio Kanzuc, professor da

FEA, tem opinião parecida. “O
relevante que é o canal bancá-
rio, também o mais perigoso,
não será afetado”, diz. Já para
Madeleine Blankenstein, sócia
da Grant Thornthon, o cenário
é bem mais nebuloso, com as
captações externas secando
em breve.
Para a Austin, a crise tam-

bém tem efeitos na inflação. A

expectativa é que o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) recue de
6,5% em 2011 para 6% neste
ano e para 4,5% em 2013.
O economista-chefe da Aus-

ting explica que a redução não
tão significativa dos preços nes-
te ano reflete os valores eleva-
dos das commodities e, interna-
mente, reajustes de tarifas e
uma possível alteração no pre-
ço dos combustíveis. “Apesar
do Banco Central projetar rea-
juste zero nos preços dos com-
bustíveis, não trabalhamos
com essa hipótese, porque há
uma pressão grande sobre a Pe-
trobras para ajustar porque isso
tem afetado a companhia.”

Quanto à inflação em 2013,
Agostini justifica a previsão de
4,5%dizendo que os preços vão
passar por acomodação e dificil-
mente continuarão a subir. Já a
Selic deve encerrar o ano em
torno de 9% e subir para 10%.
“Para convergir a inflação para
o centro dameta, é possível que
no segundo semestre de 2013 o
governo tenha que subir os ju-
ros”, diz Agostini, para quem o
governo não usará somente a
Selic para restringir o crédito.
“Será algo no sentido de retirar
estímulos, como voltar a subir
os impostos, mexer com prazos
de financiamentos e emprésti-
mos para o setor público.”■ Co-
laborou Érica Ribeiro
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DESTAQUE CRISE NA EUROPA

China condiciona ajuda àUEa fimde ação antidumping

Piora do cenário europeu
limita crescimento brasileiro

Ariana Lindquist/Bloomberg

A União Europeia, que depende
da ajuda chinesa para superar
a crise da dívida, investiga
possível dumping na importação
de alguns tipos de aço chinês

“

Para consultorias como a Austin Rating, PIB, que poderia chegar à casa dos 5% no país, não deve passar
de 3,7% em 2012. Mesmo assim, empresas e setor financeiro sofrerãomenos do que na crise de 2008

Vendemos pouco
mais de 20% do total
(das exportações)
para a Europa e não
apenas commodities,
como fazemos
para os asiáticos

Luis Vasco
Sócio de finanças

corporativas da Deloitte
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




