
Principal economia da União
Europeia, e com índices mais
saudáveis em meio à crise na re-
gião, a Alemanha continuou a
se expandir em fevereiro, mas
em um ritmo mais lento, segun-
do dados do PMI Composto, do
Instituto Markit. A atividade
econômica na França, por sua
vez, ficou estável, apesar de
uma melhora das perspectivas
para os próximos meses. Os re-
sultados ruins em fevereiro fica-
ram com as empresas italianas e
espanholas, que levaram o setor
privado da zona do euro de vol-
ta ao declínio, frustrando espe-
ranças de que a região possa evi-
tar outra recessão.

O PMI, que mede a atividade
de empresas manufatureiras e
de serviços da região, caiu para
49,3% em fevereiro, abaixo da
leitura preliminar de 49,7 e da
registrada em janeiro, de 50,4.
No caso da Alemanha, ficou em
53,2 — maior pontuação da re-
gião. Uma leitura abaixo de 50
revela contração na atividade,
o que significa que o setor pri-
vado ficou preso em um modes-
to declínio em cinco dos últi-
mos seis meses.

“Nesse estágio, nossa me-
lhor estimativa é que o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) da região
se contrairá 0,1% nos primei-
ros três meses do ano”, afir-
mou o economista-chefe do
Markit, Chris Williamson. Pes-
quisa da Reuters com economis-
tas no mês passado previu que
a economia da zona do euro vai
encolher 0,2% no primeiro tri-
mestre deste ano, levando o blo-
co à sua segunda recessão em
três anos. A partir de dois tri-
mestres consecutivos de resul-
tados negativos do PIB, conside-
ra-se recessão na economia.

“A fraqueza persistente em
países como a Itália e a Espanha
também reprime qualquer cres-

cimento em outros países da zo-
na do euro, que tradicionalmen-
te depende de negócios dentro
da região, pressionando a recu-
peração na Alemanha, França e
em outras nações do norte da zo-
na do euro”, disse Williamson.

O setor de serviços da Espa-
nha se deteriorou significativa-
mente no mês passado, de acor-
do com os dados do PMI divul-
gados ontem, enquanto as em-
presas do setor de serviços da
Itália entraram no nono mês se-
guido de queda, com poucas es-
peranças de um breve retorno
do crescimento.

O desemprego da zona do eu-
ro subiu para 10,7% em janeiro.
O componente de empregos da
pesquisa do PMI sugeriu que o
mercado de trabalho não vai me-
lhorar logo, com o indicador
caindo de 49,4 em janeiro para
49,1 no mês passado, a pior lei-
tura desde março de 2010.

O PMI do setor de serviços,
que representa a maioria da eco-
nomia privada da zona do euro,
também caiu abaixo da marca
de 50 em fevereiro, para 48,8,
após atingir 50,4 em janeiro. “A
renovada contração do setor de
serviços em fevereiro é uma
grande decepção, e a fraqueza
do setor arrisca levar a zona do
euro de volta à recessão”, afir-
mou Williamson. ■ Reuters

Mesmo com a crise
sem data para acabar,

empresas alemãs mantêm
planos para investir no Brasil,
diz o presidente da Câmara
Brasil-Alemanha, Weber Porto.

Apesar da atual fragilidade eco-
nômica vista na Europa, os in-
vestimentos de empresas ale-
mãs no Brasil devem continuar
firmes nos próximos anos. Se-
gundo o presidente da Câmara
Brasil-Alemanha, Weber Porto,
os planos de empresários ale-
mães de participar cada vez
mais dos dividendos da econo-
mia brasileira devem se manter
como tendência na relação bila-
teral. “Não tenho visto ne-
nhum tipo de mudança de pla-
nos de investimentos no país.
Pelo contrário, todas empresas
(alemãs) querem viabilizar opor-
tunidades por aqui, até com
uma visão de médio e longo pra-
zo”, aponta. O otimismo reflete
os números positivos mantidos
pela economia da Alemanha,
maior força dentro da União Eu-
ropeia (UE), durante a crise fi-
nanceira, se comparado a vizi-
nhos mais debilitados, como Itá-
lia, Espanha e Portugal. “A ver-
dade é que não temos sentido
um impacto muito forte na (eco-
nomia da) Alemanha”, diz Por-
to, destacando a expectativa
por um resultado positivo para
o Produto Interno Bruto (PIB)
alemão ao fim deste ano.

No ano passado, o investi-
mento estrangeiro direto (IED)
da Alemanha no Brasil chegou a
US$ 1,1 bilhão, ante US$ 600 mi-
lhões em 2010. Assim, os inves-
timentos alemães acumulados
no país, revela a Câmara, já su-
peraram os US$ 28 bilhões. En-
tre o setor privado, as maiores
quantias em aplicação atual-
mente são da montadora Volks-
wagen, de R$ 6,2 bilhões até
2014, da Thyssen Krupp,¤ 5,2 bi-
lhões de na implantação da
Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA), na cidade flu-
minense de Sepetiba, e R$ 1 bi-
lhão do grupo MAN, no setor de
engenharia de transportes.

Além das rodadas de negócios
durante a Feira Internacional de
Tecnologia da Informação, Tele-
comunicações, Software e Servi-
ços (CeBIT), em Hannover, Por-
to espera também que empresá-
rios dos dois países consigam
ver o reinício, por parte das auto-
ridades de governo, das negocia-
ções para o fim da bitributação
cobrada no comércio bilateral.
“Preparamos uma carta aos dois
governos com o pedido de reto-
mada das conversas sobre um
acordo, que foi interrompido
em 2005”, diz Porto. Ele destaca
que esse tipo de cobrança torna-
se um “impeditivo” aos investi-
mentos, principalmente, de pe-
quenas e médias empresas dos
dois países. Ele também defen-
de como “benéficas” ao comér-
cio externo formas de taxação,
pelo Brasil, de capitais conside-
rados especulativos. ■ R.A.

Dilma confirma que novas
medidas cambiais estão

sendo analisadas, mas negou que
entre elas esteja a imposição de
uma quarentena sob a entrada
de capital no país.
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Henrique Manreza

Economia alemã
patina menos

➤

Crise não afasta
investimento do Brasil

Desempenho econômico
do país ainda é melhor do que
das demais nações da União
Europeia. Piores resultados
ficam com Itália e Espanha

“

➤
LEIA MAIS

O índice que
mede a atividade
de empresas
manufatureiras e de
serviços da região,
caiu para 49,3% em
fevereiro, abaixo
da leitura de janeiro,
de 50,4. No caso
da Alemanha,
ficou em 53,2 —
melhor resultado

Sem medo, empresários alemães mantêm planos de participação
na economia brasileira no médio e longo prazo, avalia Câmara bilateral

Não tenho visto
nenhum tipo de
mudança de planos
de investimentos
no país. Todas
as empresas (alemãs)
querem viabilizar
oportunidades
por aqui

Weber Porto
Presidente da Câmara

Brasil-Alemanha

WeberPorto: capital
especulativodeve
sertaxadonopaís
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COMÉRCIO ENTRE BRASIL E EUROPA

Em 2011, quase 60% das importações brasileiras 
da região vieram da Alemanha

PRINCIPAIS ITENS NEGOCIADOS ENTRE BRASIL E ALEMANHA

Produtos básicos dominam pauta de exportação 
brasileira para alemães
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 5.




