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O comércio exterior da China
cresceu no mês passado bem
abaixo do projetado por ana-
listas, o que colocou em evi-
dência a anêmica recupera-
ção global e a fragilidade da de-
manda da segunda maior eco-
nomia do mundo. Os dados
surpreenderam negativamen-
te os mercados e provocaram
queda na maioria das bolsas
asiáticas.

Depois de uma expansão de
8,9% em março, as exportações
chinesas desaceleraram e tive-
ram alta de 4,9% em abril, pouco
mais da metade dos 8,5% espera-
dos por analistas, segundo levan-
tamentos realizados pelas agên-
cias Bloomberg e Reuters.

Na mão contrária, as importa-
ções tiveram alta de apenas
0,3%, bem abaixo da previsão de
alta de 11% dos especialistas. Em
março, a expansão havia sido de
5,3%, sempre em relação a igual
período do ano passado.

A fraca demanda chinesa fez
com que o superávit comercial
do país atingisse US$ 18,4 bi-
lhões em abril, mais de três ve-
zes os US$ 5,4 bilhões do mês
anterior. Os analistas espera-
vam uma cifra de US$ 10,4 bi-
lhões.

Segundo Wang Tao, econo-

mista-chefe para a China do ban-
co USB, houve queda nas impor-
tações de componentes usados
na montagem de produtos desti-
nados à exportação e na de bens
de capital, o que sugere enfra-

quecimento dos investimentos
no setor manufatureiro.

Mas, dentro do cenário som-
brio, a demanda por commodi-
ties se manteve sólida, provavel-
mente em razão dos investimen-

tos oficiais em casas populares e
infraestrutura, avaliou Wang.

As compras de minério de fer-
ro, principal produto de exporta-
ção do Brasil, tiveram expansão
de 9%, enquanto as importações

de cobre aumentaram 43% na
comparação com abril de 2011.

As exportações chinesas são
afetadas pela recessão na Euro-
pa e pelo baixo crescimento nos
Estados Unidos, os dois princi-

pais mercados do país. Os dados
de abril mostram que os países
emergentes não tiveram fôlego
para compensar a redução na de-
manda das nações ricas.

No período de janeiro a abril,
as exportações chinesas aumen-
taram 6,9%, para US$ 593,24 bi-
lhões, enquanto as importações
tiveram expansão de 5,1% e va-
lor de US$ 573,94 bilhões.

Os dirigentes chineses reduzi-
ram a meta oficial de crescimen-
to para 2012 de 7,5% para 7%,
número que é visto mais como
piso do que como alvo a ser per-
seguido. Ainda assim, é evidente
que a segunda maior economia
do mundo caminha para uma de-
saceleração e deve registrar nes-
te ano crescimento em torno de
8,5%, que seria o mais baixo em
uma década.
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Em recessão e com uma econo-
mia cada vez menos competiti-
va, a União Europeia vai montar
uma nova frente de defesa co-
mercial para frear a importação
de produtos de países emergen-

tes, em especial de economias
descritas como “capitalismo de
Estado”, como a China.

Ontem, Bruxelas anunciou
que não vai mais esperar por
qualquer tipo de conclusão da
Rodada Doha da Organização
Mundial do Comércio e instala-
rá novas defesas comerciais para

conter o que considera concor-
rência desleal dos emergentes.

O grande alvo é a China, ainda
que Rússia, Índia, Brasil e Vietnã
estejam no foco das medidas. A
avaliação é de que esses Estados,
com recursos cada vez mais
abundantes, estão subsidiando
suas produções e conseguindo

minar a produção europeia.
A iniciativa é mais uma entre

as medidas protecionistas que,
nos últimos dois anos, tem ga-
nhado o mundo. Países ricos e
pobres, emergentes ou em reces-
são têm se valido de barreiras pa-
ra frear a concorrência.

Na Europa, em plena contra-

ção econômica e vendo o núme-
ro de empresas fechar a cada dia,
o objetivo é dar maior poder de
reação contra práticas desleais
de países emergentes.

Hoje, um processo contra
uma importação apenas começa
quando uma empresa europeia
se queixa. O problema, segundo
o comissário de Comércio da Eu-
ropa, Karel De Gucht, é que mui-
tas empresas temem ser retalia-
das por esses países e evitam

abrir queixas. Pela nova propos-
ta, a UE também terá o direito de
abrir uma investigação.

O caso mais evidente é o da
China. Pequim tem aberto casos
no próprio país contra empresas
europeias que pedem a Bruxelas
que estabeleça barreiras contra
produtos chineses. Essas compa-
nhias, portanto, preferem man-
ter o mercado chinês aberto e evi-
tam contenciosos, mesmo que
tenham razão em suas queixas.

UE quer defesa comercial contra emergentes
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Crise global desacelera comércio exterior chinês
Exportações crescem 4,9% em abril ante 8,9% em março e importações aumentam apenas 0,3% ante 5,3%, bem abaixo das previsões de analistas

Crise. Exportações são afetadas pela recessão na Europa e baixo crescimento nos EUA e as importações, pela demanda interna

● Demanda fraca

US$ 18,4 bi
foi o superávit comercial da
China em abril

US$ 5,4 bi
foi o superávit em março

7%
é a meta de crescimento de 2012
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 maio 2012, Economia & Negócios, p. B9.
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