
China e zona do euro reduzem o entusiasmo de mercados 
Renê Gardim 
 
Números positivos da atividade industrial dos Estados Unidos impediram que os resultados nas 
bolsas de valores fossem negativos ontem 
 
A divulgação de números melhores do que os esperados da atividade industrial dos Estados 
Unidos serviram para dar  alento aos mercados internacionais no início da semana. No 
entanto, os dados fracos da atividade manufatureira e o aumento no desemprego na zona do 
euro, além das declarações da agência de classificação de risco Moody's sobre o sistema 
bancário da região serviram para conter qualquer entusiasmo. 
 
Outro fator que ajudou a reduzir o avanço das bolsas de valores foi o sentimento de que a 
surpresa positiva com a atividade industrial na China no fim de semana não foi suficiente para 
resgatar a confiança na economia global. A cautela predominou nos mercados internacionais 
no início de mês, após o impressionante rali do primeiro trimestre. 
 
Ontem saíram dados da atividade manufatureira da zona do euro mostrando que ela teve a 
maior contração em três meses em março, à medida que a produção em países periféricos, 
como Espanha e Grécia, diminuiu em consequência das medidas de austeridade 
implementadas para conter a crise de dívida. Segundo a Markit Economics, o índice dos 
gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) industrial caiu para 47,7 em março, de 49,0 em 
fevereiro, confirmando estimativas preliminares. Esse foi o oitavo mês seguido de leitura 
abaixo de 50, que sinaliza contração da atividade. Houve mais pressão sobre as bolsas após a 
Moody's afirmar que a decisão do banco central da Alemanha de parar de aceitar dívida 
bancária garantida pelos governos da Grécia, Irlanda e Portugal é negativa para o crédito tanto 
para os títulos soberanos da zona do euro quanto para o sistema bancário como um todo - em 
particular nos três países em questão. 
 
O alívio veio dos EUA. O índice de atividade industrial nacional (gerente de compras) do país 
medido pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM) avançou para 53,4 em março, de 52,4 em 
fevereiro. As estimativas dos economistas ouvidos pela Dow Jones eram de 53,0. 
 
Desemprego na zona do euro 
 
A quantidade de pessoas sem emprego na zona do euro subiu para um novo recorde em 
fevereiro, segundo dados da Eurostat O número aumentou 162 mil e somou 17,134 milhões, o 
mais alto desde que os registros começaram a ser feitos, em 1995. A taxa de desemprego 
atingiu 10,8%, em comparação com 10,7% em janeiro - a maior desde junho de 1997 e em 
linha com a previsão. A pesquisa mostrou que há grandes diferenças entre os mercados de 
trabalho dos países que integram a zona do euro, com os que enfrentam problemas de dívida 
e implementam programas de austeridade sofrendo o crescimento mais rápido na taxa de 
desemprego. Na Alemanha a taxa de desemprego ficou estável em 5,7%, na Espanha subiu de 
23,3% para 23,6% e na Grécia permaneceu em21%. Na União Europeia, formada por 27 
países, o desemprego atingiu em fevereiro 10,2% da população, ou cerca de 24,5 milhões de 
pessoas, ante 10,1% em janeiro, de acordo com a Eurostat. 
 
A crise de dívida da Europa forçou os governos a reduzir drasticamente os gastos, enquanto a 
confiança empresarial recuou com força no final do ano passado, fazendo com que muitos 
europeus tivessem dificuldade para encontrar trabalho em um momento em que a zona do 
euro avança para uma recessão. 
 
Já a taxa de desemprego na Itália subiu para 9,3% em fevereiro, o nível mais alto desde 
janeiro de 2004, afirmou o Instituto Nacional de Estatísticas (Istat), citando dados 
preliminares. 
 
A taxa de desemprego foi revisada em queda para 9,1% em janeiro, de 9,2%. Em fevereiro de 
2011; á taxa ficou em 8,1 %. Todos os números são ajustados sazonalmente. 
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O desemprego total recuou em cerca de 29 mil pessoas em fevereiro, dos 22,9 milhões de 
desempregados registrados em janeiro, mas subiu 16 mil em relação ao mesmo período do 
ano passado, segundo o Istat. A taxa de desemprego entre os jovens aumentou para 31,9%, 
permanecendo acima de 30% pelo quinto mês consecutivo. A taxa subiu 0,9 ponto percentual, 
em bases mensais, e avançou 4,1 pontos percentuais, na comparação com o mesmo período 
de 2011. No quarto trimestre do ano passado, a taxa de desemprego da Itália ficou em 9,6%, 
o nível mais alto desde o quarto trimestre de 1999. 
 
Espanha 
 
O governo espanhol está lançando as bases para uma recuperação econômica, embora tenha 
sido forçado a implementar medidas impopulares, afirmou a primeiro-ministro da Espanha, 
Mariano Rajoy. "Se nós continuarmos no ritmo das reformas, a Espanha conseguirá passar por 
isso, a Espanha será fortalecida", afirmou em discurso transmitido na televisão para marcar 
seus primeiros 100 dias no governo. 
 
Rajoy encorajou os membros do Partido Popular a trabalharem duro para explicar a 
importância das medidas que o governo está empreendendo. "Esperamos ter a compreensão 
do povo espanhol", disse ele. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 3 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A10. 
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