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A importação de commodities
pela China desacelerou em mar-
ço, na comparação com feverei-
ro, à medida que a fraqueza dos
setores de manufatura e constru-
ção reduziram a demanda. No en-
tanto,o volume importado conti-

nuou acima dos níveis de março
do ano passado, de acordo com
dados da alfândega chinesa.

O total de cobre, liga de cobre
e produtos semiacabados de co-
bre importado foi de 462.182 to-
neladas em março, uma queda
de 4,8% sobre fevereiro, mas um
aumento de 51,9% sobre março

de 2011. No primeiro trimestre
do ano as importações desses
materiais cresceram 50,5% ante
o mesmo período de 2011, para
1,36 milhão de toneladas.

A China importou 62,87 mi-
lhões de toneladas de minério de
ferro em março, um declínio de
3,2% em relação a fevereiro e

uma alta de 5,7% em compara-
ção com março do ano passado.
O total no primeiro trimestre foi
de 187,62 milhões de toneladas,
um crescimento de 6% sobre o
mesmo período do ano passado.

As importações de petróleo
bruto somaram 23,55 milhões de
toneladas em março, equivalen-

te a 5,57 milhões de barris por
dia. O volume é 8,7% maior que
as 21,67 milhões de toneladas im-
portadas no mesmo mês de 2011
e levemente menor que as 23,64
milhões de fevereiro.

Foram importadas 3,92 mi-
lhões de toneladas de produtos
refinados e exportadas 2,06 mi-
lhões. A China exportou 210 mil
toneladas de petróleo bruto em
março. Quanto ao carvão, as ex-
portações chinesas totalizaram

970 mil toneladas em março,
queda de 62,5% sobre março de
2011. Entre janeiro e março, o to-
tal foi de 3,2 milhões de tonela-
das, 44,6% menos que no mesmo
período do ano passado.

O apetite da China por com-
modities é um sinal da saúde dos
setores industrial e imobiliário
do país e é um importante indica-
dor de consumo global. O país é
o maior comprador de metais do
mundo. / DOW JONES NEWSWIRES

China reduz importação de matérias-primas
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FMI prevê
declínio nas
vendas de
commodities
Fundo recomenda aos países exportadores
se preparar para tempos de ‘vacas magras’

Virada. Perspectiva é de queda de preços das matérias-primas, como o minério, o que deve afetar a receita dos produtores
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O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) tem perspecti-
vas “cinzentas” para os paí-
ses exportadores de commo-
dities neste ano e em 2013. As
cotações, inclusive as do pe-
tróleo, devem cair por causa
do declínio da atividade eco-
nômica mundial.

Diante desse cenário, o Fun-
do recomenda aos países afeta-
dos “aproveitar as vantagens”
dos preços ainda altos para pre-
pararem-se para os tempos de
vacas magras.

A receita é direcionada espe-
cialmente aos países de baixa

renda e exportadores de com-
modities alimentares.

“Os riscos de deterioração
considerável do crescimento
mundial também traz o risco de
um ajuste ainda mais para bai-
xo nos preços das commodi-
ties”, informou o FMI no capítu-
lo quarto do Panorama da Eco-
nomia Mundial, conjunto de do-
cumentos a ser divulgado na
próxima semana, durante a reu-
nião de primavera do Fundo e
do Banco Mundial.

“O panorama mundial é um
tanto cinzento”, resumiu Rupa
Duttagupta, economista sênior
do FMI e líder da equipe respon-
sável por esse estudo.

A perspectiva, se confirma-
da, deverá atingir o Brasil. Po-

rém, de forma menos intensa
em comparação com econo-
mias cujas exportações de com-
modities correspondem a qua-
se a totalidade de seus embar-
ques líquidos ao exterior.

Os mais atingidos tendem a
ser Angola, Líbia, Nigéria, Omã
e Arábia Saudita, além de ou-
tros exportadores de petróleo,
segundo os estudos do Fundo.
No caso do Brasil, o café será
dos mais afetados, além dos me-
tais.

Novos revezes. Ontem, econo-
mistas do FMI destacaram a
possibilidade de a economia
global passar por novos reve-
zes, com consequências para a
retomada da atividade.

Primeiro, a expansão nos
mercados emergentes tende a
esfriar, especialmente na Chi-
na, depois de ter impulsionado
a ligeira recuperação da crise de
2008.

Segundo, o risco de a Espa-
nha vir a necessitar também de
socorro financeiro, depois dos
mais recentes esforços da Euro-
pa de enfrentar a crise da dívida
pública no continente.

De acordo com Rupa, os mer-
cados emergentes e países em
desenvolvimento foram resi-
lientes durante a crise mundial,
especialmente por causa do va-
lor elevado das commodities.

Os preços continuam altos
neste momento, ponderou ela.
“Esta é uma oportunidade para
usar esses preços elevados para
construir todas as instituições
e colchões necessários para o
caso da situação ficar pior”,
aconselhou.

O Fundo alertou para o risco

de um aumento de 30% no pre-
ço do petróleo no caso de redu-
ção acentuada nas exportacões
de petróleo do Irã a partir de
julho deste ano. O impacto será
temporário e, de qualquer for-
ma, o conjunto das commodi-
ties continuará em queda, insis-
tiram os economistas.

Em meados deste ano, os Es-
tados Unidos passarão a punir
empresas que mantiveram ne-
gócios com o setor petroleiro
iraniano. A Europa deixará de
renovar seus contratos de im-
portação. Ambas as iniciativas
fazem parte das sanções adicio-
nais a Teerã – meio de pressão
para o governo iraniano nego-
ciar compromissos sobre seu
programa nuclear.

● Cenário
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“O panorama mundial é um tanto
cinzento.”

“Esta é uma oportunidade para
usar esses preços elevados para
construir todas as instituições e
colchões necessários para o
caso da situação ficar pior.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




