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Internacional

América Latina Para analistas, comércio com a UE se recupera em 2012

Crise na Europa afeta, mas
pouco, as exportações da AL
Fabio Murakawa e César Felício
De São Paulo e Buenos Aires

A crise da dívida vem afetando
as exportações da América Latina
para a União Europeia (UE), mas
seu impacto é limitado, disseram
analistas ao Va l o r . Para eles, as
vendas para o velho continente de-
vem, inclusive, começar a se recu-
perar a partir do segundo semes-
tre, a não ser que uma catástrofe de
dimensões gregas se espalhe para
outros países europeus — o que to-
dos veem como improvável.

Países como o Brasil e o Chile vi-
ram suas exportações para a UE
caírem nos últimos meses, por
conta principalmente da deman-
da menor pelo minério de ferro
brasileiro e o cobre chileno.

No Brasil, isso representou uma
queda de 21,6% na receita das ex-
portações para a União Europeia
em janeiro, em relação ao mesmo
mês de 2011 (veja quadro ao lado).
No caso do Chile, o tombo foi se-
melhante: 17,6%, tendência que,
diferentemente do Brasil, vem se
repetindo desde os últimos meses
do ano passado. Outros países, po-
rém, vêm apresentando melhora
ou pelo menos mantendo os níveis
de comércio com a Europa, como é
o caso de Colômbia e Argentina.

Em relatório divulgado na se-
mana passada, o Instituto de Fi-
nanças Internacionais (IIF) mini-
mizou o impacto da crise da dívida
nas exportações latino-america-
nas. “A exposição direta a um cres-
cimento europeu mais fraco via ca-
nal de comércio não é significativa,
dado que a Europa representa so-
mente 16% das exportações latino-
americanas”, disse o documento.
Mas, para o instituto, a situação
pode ficar mais grave se a crise eu-
ropeia “se tornar um obstáculo ao
crescimento global e chinês”.

“A queda nas exportações do

Chile não é significativa, não é algo
preocupante, por enquanto”, diz
Christian Espinosa, professor da
Faculdade de Economia da Univer-
sidade Diego Portales, do Chile.

Para ele, a redução no comércio
com a Europa não foi causada so-
mente pela crise, mas é “um pro-
duto de situações que estão ocor-
rendo nos últimos meses”. “A prin-
cipal preocupação é o preço do pe-
tróleo. A indústria exportadora, se-
ja de vinho, de celulose ou de co-
bre, requer esse insumo como
combustível em larga medida” diz.
“Isso está afetando as exportações
de commodities, assim como a
questão cambial. Aqui no Chile, as-
sim como no Brasil, a sobrevalori-
zação do peso também tem provo-
cado a intervenção do governo.”

David Lea, analista da consulto-
ria Control Risks, em Londres, con-
corda que “a crise na Europa não é
motivo de pânico para a America
L a t i n a”. “Mas eu não diria que não
há motivos para preocupação. Ne-
nhum dos países mais afetados até
agora, Grécia, Portugal, e Irlanda, é

grande comprador de commodi-
ties. Mas, se a crise se aprofundar
em países como a Itália e a Espa-
nha, a história será outra.”

Para Alberto Ramos, economis-
ta para América Latina do banco
Goldman Sachs, em Nova York, o
mercado vê hoje uma probabilida-
de menor de agravamento da crise
na Europa do que no final de 2011
“Algum efeito [sobre a América La-
tina] a crise já teve, quando o risco
global subiu entre agosto e no-
vembro, o fluxo de investimento
global caiu, os preços das commo-
dities foram ajustados e houve
uma desaceleração global”, diz.
“Mas, em termos de expansão do
fluxo de comércio, a Ásia é hoje o
mercado mais importante.”

Para Raphael Martello, da con-
sultoria Tendências, a região preci-
sa “observar como a crise europeia
atingirá a China” e qual reflexo isso
terá no preço das commodities. Já
Rodrigo Branco, analista da Fun-
cex (Fundação Centro de Estudos
do Comércio Exterior), lembra que
as chuvas de janeiro afetaram a ex-

tração de minérios no Brasil.
Na Argentina, o aumento de ex-

portações para a UE está relaciona-
do ao crescimento da produção e
da venda do biodiesel derivado da
soja. O país tem um dos maiores
parques industriais de processa-
mento de soja do mundo, e grande
capacidade ociosa desde que a
China deixou de comprar óleo de
soja argentino, há alguns anos. “A
demanda europeia por biodiesel é
crescente porque os países da
União Europeia assumiram o com-
promisso legal de substituir parte
das importações de combustível
fóssil”, disse o economista Mauri-
cio Claveri, da consultoria argenti-
na Abeceb. As exportações argen-
tinas de biodiesel aumentaram
70% em 2011, atingindo US$ 2 bi-
lhões, sobretudo para a Europa.

O país também se beneficiou
da elevação média da cotação da
soja no mercado internacional
em 2011. No caso da UE, o princi-
pal item de importação da Argen-
tina é o da farinha de soja, usado
para a alimentação de suínos.

A crise e as exportações
Exportações da América Latina para a União Europeia (em US$ milhões)

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Jan 2011

962

2.891

1.014

744 

-

961

3.690

1.219

603

-

Jan 2010

3.251

13.197

3.111

-

5.061

4º tri. 2011

3.196

12.340

3.425

-

4.155

4º tri. 2010

13.763

52.914

14.526

8.868

18.976

Jan-dez 2011

11.622

43.108

12.203

4.976

14.432

Jan-dez 2010

Fontes: Banco Central da Argentina, Banco Central do México, Banco Central do Chile, Dane/Colômbia, IIF, Inegi/Chile, MDIC

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Os grandes mercados (em % das exportações totais)

UE

16,1

21,4

16

13,9

5,1

EUA

5,3

9,6

9,5

36,2

70,6

China

9,1

15,2

22,5

4,6

2,1

Argentina avalia lista
de cem produtos que
terão tarifa elevada
César Felício
De Buenos Aires

A presidente argentina, Cristina
Kirchner, deve começar a analisar
esta sexta-feira a relação dos cem
produtos que a Argentina vai agre-
gar à sua lista de exceções à Tarifa
Externa Comum (TEC) do Merco-
sul. Assim que a nova lista for apro-
vada pelos outros países integran-
tes do bloco regional, o que deve
ocorrer na próxima semana, a alí-
quota de insumos e bens acabados
de um universo de 12 setores subi-
rá para até 35%, segundo informou
o Ministério da Indústria do país.

As novas taxações cobrirão um
espectro amplo: irão de plásticos e
vidros a todos os produtos da ca-
deia têxtil; de máquinas e equipa-
mentos a lançamentos da indús-
tria eletro-eletrônica; de computa-
dores e telefones celulares aos de-
rivados da metalurgia. Também
estão no rol as indústrias eletro-
mecânica e luminotécnica.

A TEC atualmente faz com que
a alíquota varie de zero a 20%,
mas as regras do Mercosul per-
mitem que cada país coloque um
determinado número de produ-
tos em uma lista de exceções que
pode alcançar o teto de 35% esti-
pulado pela Organização Mun-
dial do Comércio (OMC). Na últi-
ma reunião, em dezembro, todos
os países foram autorizados a in-
cluir mais cem produtos nesta
lista e a Argentina deve ser a pri-
meira a exercer a prerrogativa.

A medida é apenas mais um
lance na escalada protecionista
desencadeada por Cristina de-
pois de sua reeleição, em outu-
bro. A presidente trabalha para
garantir um superávit comercial
de no mínimo US$ 10 bilhões,
sob pena de ter dificuldades para
saldar compromissos internos e
externos. A medida mais radical
entrou em vigor em 1o de feverei-
ro deste ano, com a exigência de
uma declaração jurada em que

os importadores precisam ante-
cipar todos os dados das opera-
ções que pretendem realizar.
Sem a chancela formal de diver-
sos órgãos do governo, a transa-
ção fica bloqueada. Na prática, a
medida foi equivalente a esten-
der para toda a economia o regi-
me de licenças não automáticas.

A ampliação da lista de exce-
ções da TEC está longe de ter o ca-
ráter unilateral da iniciativa an-
terior. Desta vez, a ministra da In-
dústria, Débora Giorgi, que está
coordenando a elaboração da lis-
ta, se reuniu com dez câmaras
patronais para colher dos pró-
prios empresários sugestões pa-
ra aumentar o protecionismo.

Também com o objetivo de reter
dólares no país, o Banco Central ar-
gentino criou ontem mais uma
barreira para a aquisição de dólar
por pessoas físicas. No próximo
mês, os correntistas argentinos
que estejam no exterior ficarão im-
possibilitados de realizar saques
em caixas eletrônicos com cartões
de débito emitidos no país, a não
ser que tenham contas correntes
em dólar. Como apenas 8% dos de-
pósitos argentinos atualmente são
em moeda estrangeira e as trocas
cambiais para pessoas físicas estão
restringidas desde outubro, quan-
do a Receita Federal argentina pas-
sou a fazer o controle de cada tran-
sação, o único caminho livre de
empecilhos para o viajante argen-
tino será o mercado paralelo.

As viagens de argentinos ao
exterior já eram há alguns meses
motivo de preocupação do go-
verno. De acordo com dados do
Indec, o instituto oficial de esta-
tísticas, o saldo positivo na conta
de turismo está se estreitando.
Em janeiro deste ano, as saídas
de argentinos pelos aeroportos
internacionais aumentaram
11,6% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Já a entra-
da de visitantes no país caiu 6,4%
entre um janeiro e outro.

Petróleo vira munição eleitoral contra Obama
Richard McGregor
Financial Times, de Washington

O presidente dos EUA, Barack
Obama, defendeu ontem sua polí-
tica energética, no momento em
que a alta do preço do petróleo
ameaça minar uma incipiente re-
cuperação econômica. A gasolina
mais cara ameaça ainda anular o
crescimento da taxa de aprovação
de como o presidente americano
vem conduzindo a economia.

A produção de petróleo dos
EUA aumentou 20% depois que
Obama foi eleito, após mais de três
décadas de um declínio contínuo,
e a produção do vizinho Canadá
cresceu 16% no mesmo período.

Mas o aumento da demanda
mundial, especialmente na China,
e as incertezas no Oriente Médio
vêm mantendo a oferta apertada.
O preço médio da gasolina nos
EUA está em US$ 3,8 o galão (3,78
litros), aproximando-se do pata-
mar de US$ 4 que, para muitos, re-
presenta o nível em que manter

um carro começa a corroer consi-
deravelmente a renda disponível.

Em partes do país, como na Cali-
fórnia, no Havaí e em áreas da capi-
tal, Washington, os preços já pas-
saram dos US$ 4. A oposição repu-
blicana, que afirma que o aumento
da produção de petróleo é o resul-
tado de decisões de investimentos
tomadas no governo de George W.
Bush, vêm tentando ligar o proble-
ma ao oleoduto Keystone.

A proposta de construção do
oleoduto, que transportaria petró-
leo de areias betuminosas do oeste
do Canadá até refinarias america-
nas localizadas na costa do Golfo
do México, foi adiada por Obama
após sugestão do Departamento
de Estado, que questionou a rota.

Os candidatos republicanos, em
campanha no sul dos EUA para as
prévias de hoje no Alabama e no
Mississippi, colocaram os preços
do petróleo e o oleoduto no centro
de seus discursos aos eleitores,
afirmando que Obama está impe-
dindo um boom energético local.

Newt Gingrich, que está um
pouco à frente nas pesquisas no
Alabama, uma prévia em que ele
precisa se sair bem para continuar
na disputa, transformou o refrão
da gasolina a US$ 2,50 o galão na
peça central de sua campanha.

Mesmo que os eleitores enten-
dam que Obama tem pouco con-
trole sobre os preços da gasolina,
os republicanos estão usando o
problema para reforçar a narrativa
de que o presidente apoia a gasoli-
na cara como meio de elevar o
apoio a combustíveis alternativos.

Numa resposta a um relatório
de membros de seu próprio go-
verno, divulgado ontem, Obama
disse que fez um “progresso histó-
r i c o” na redução da dependência
do petróleo estrangeiro e na
transformação dos EUA em um lí-
der nas “energias limpas globais”.

“Graças ao grande crescimento
da produção de petróleo e gás dos
EUA, a carros e caminhões mais
eficientes e a um setor de refino de
alta categoria, que no ano passado

foi exportador líquido pela pri-
meira vez em 60 anos, reduzimos
as importações líquidas em 10% só
no ano passado”, disse Obama.

Um porta-voz de John Boehner,
o presidente da Câmara dos Depu-
tados, disse que, com o relatório,
Obama “está comemorando sua
receita para a gasolina a US$ 4 ou
US$ 5”. Disse ainda: “Pesquisa após
pesquisa mostra que os america-
nos desaprovam de maneira esma-
gadora o trabalho do presidente
quanto ao preço da gasolina”.

Uma pesquisa feita pela ABC e
pelo jornal “The Washington Post”,
divulgada ontem, reforça essa
ideia. Só 26% dos entrevistados
aprovam a maneira como Obama
vem conduzindo os preços da ga-
solina, enquanto mais da metade,
52%, desaprovam com veemência.

A eleição presidencial dos EUA
envolve 50 Estados, e esse caráter
regional faz com que seja difícil
avaliar o impacto da alta dos pre-
ços a gasolina, que varia muito
por causa das dificuldades de se

distribuir nacionalmente a maior
parte da produção do Canadá.

“Gargalos de infraestrutura vêm
deixando grande parte desse for-
necimento preso na área interme-
diária dos EUA, criando uma dis-
paridade de preços significativa
entre os Estados do interior e os Es-
tados costeiros”, diz um estudo pu-
blicado por Trevor Houser, sócio
da consultoria Rhodium Group.

“Entre os Estados que tradicio-
nalmente não pendem nem para
os republicanos, nem para os de-
mocratas, Michigan, Carolina do
Norte e Iowa estão sendo os mais
duramente atingidos, enquanto o
Colorado e a Pensilvânia estão se
saindo relativamente bem.”

Quando os preços da gasolina
subiram rapidamente, no segun-
do trimestre de 2011, durante a
crise na Líbia, os EUA, junto com
outros países ricos, coordenaram
a liberação de petróleo de suas re-
servas estratégicas, uma iniciati -
va que por um breve perío-
do reduziu os preços.

Itália entra
em recessão e
indúst r ia
grega recua
Dow Jones Newswires

Novos dados divulgados ontem
mostram a situação delicada em
que se encontram alguns dos paí-
ses da zona do euro. Na Itália, o Ins-
tituto Nacional de Estatísticas (Is-
tat) confirmou o recuo de 0,7% no
PIB do no quarto trimestre, confir-
mando que o país entrou em reces-
são — a economia já havia recuado
no trimestre anterior. Na Grécia,
por sua vez, a produção industrial
recuou 5% em janeiro na compara-
ção com o mesmo mês de 2011, se-
gundo a Autoridade Helênica de
Estatísticas (Elstat).

O continuado declínio da pro-
dução industrial grega aponta
para uma contração adicional na
economia da Grécia, que o gover-
no estima que pode encolher
4,4% em 2012, marcado o quinto
ano seguido de recessão.

O PIB italiano caiu 0,4% no quar-
to trimestre na comparação com o
mesmo período do ano anterior,
segundo. No ano de 2011, a econo-
mia avançou 0,5%, segundo o insti-
tuto. Todos os indicadores sinali-
zam que o PIB recuará mais no iní-
cio de 2012, com as medidas de
austeridade fiscal pressionando a
demanda e a desaceleração econô-
mica global dificultando as pers-
pectivas para um crescimento pu-
xado por exportações.

O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) espera que a terceira
maior economia da zona do euro
encolha 2,2% neste ano. Já o gover-
no italiano prevê recuo de 0,4% ou
0,5%. Em janeiro, a produção in-
dustrial italiana caiu bem acima
do esperado, puxada por recuos
em bens de investimento e bens de
consumo, alimentando temores
de que a recessão neste ano possa
ser bem pior que o inicialmente es-
timado pelo governo.

Curtas

Déficit espanhol
Após reunião ontem, ministros

das Finanças da zona do euro dis-
seram que a Espanha precisa cor-
tar seu déficit orçamentário em
meio ponto percentual em relação
à meta de 5,8% do PIB que o país
estipulou unilateralmente em
março. A anterior era de 4,4%.

Retirada britânica
O premiê David Cameron dirá

nesta semana ao presidente dos
EUA, Barack Obama, que pretende
adiantar o encerramento das ope-
rações de combate das tropas bri-
tânicas no Afeganistão para mea-
dos de 2013, segundo o jornal “Fi -
nancial Times”. Em meio à pressão
pela morte de civis no país ocupa-
do, Cameron quer agora pôr foco
no treinamento das forças afegãs.

Síria ataca civis

A
P

Forças sírias bombardearam áreas
civis numa punição coletiva pelo
suposto apoio às forças rebeldes no
país. Além disso, houve prisões em
massa e execuções extrajudiciais em
Homs. As denúncias constam de
relatório apresentado ontem ao
Conselho de Direitos Humanos da
ONU pelo brasileiro Paulo Sérgio
Pinheiro, que chefiou uma comissão
independente de investigação. O
ditador sírio, Bashar al Assad, vem
reprimindo os protestos contra o seu
regime. O confronto fez o país
mergulhar numa guerra civil. “O que
está claro é que os civis continuam a
sofrer o peso da onda de violência”,
disse Pinheiro. “A força usada pelo
governo contra grupos armados com
frequência leva a punições coletivas
de civis”. Na foto, Aida, de 32 anos,
ferida num ataque do Exército à
cidade de Idib, no norte da Síria. Seu
marido e dois filhos morreram.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




