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A fusão entre a Xstrata, mine-
radora anglo-suíça, e a trading 
Glencore recebeu o aval do con-
selho administrativo da Xstrata. 
Ao recomendar o negócio de 
US$ 70 bilhões, o conselho pro-
pôs uma estrutura complexa de 
votação que abre a possibilidade 
de que a fusão seja aprovada de 
maneira independente de um 
polêmico pacote de retenção de 
executivos, que enfrenta a oposi-
ção de alguns grandes acionistas. 

O Softbank, do Japão, um dos 
maiores conglomerados de 
internet da Ásia, anunciou a 
compra da eAccess, rival local de  
menor porte, numa transação 
em ações avaliada em US$ 2,3 
bilhões. O negócio permitirá 
que a eAccess e a divisão de tele-
fonia do Softbank ampliem sua 
largura de banda para atender 
ao crescente tráfego de dados 
entre smartphones. 

A atividade industrial dos EUA 
se expandiu em setembro pela 
primeira vez em quatro meses. O 
índice dos gerentes de compras 
ISM fechou o mês com 51,5 pon-
tos, ante 49,6 pontos em agosto. 
Leituras acima de 50 pontos 
indicam expansão. O relatório 
mostra altas tanto no volume de 
encomendas como na contrata-
ção de empregados.

Os países do euro tiveram uma 
contração na manufatura pelo 
14o mês consecutivo em setem-
bro, mostra o índice de gerentes 
de compra da firma de dados 
Markit. E o total de desemprega-
dos subiu para o recorde de 18,2 
milhões em agosto, segundo a 
agência europeia de estatísticas.

A ThyssenKrupp, siderúrgica 
alemã, colocou à venda sua 
usina no Alabama, EUA, que 
processa aço importado pela 
empresa de sua filial no Brasil, 
alegando que seus custos de 
produção e transporte são altos 
demais. A usina, um investi-
mento de US$ 11,8 bilhões, teve 
um prejuízo de US$ 1 bilhào nos 
nove primeiros meses deste ano. 

A Lagardère, grupo francês 
de mídia que tem 7,5% do con-
glomerado aeroespacial Eads, 
informou que se opõe aos termos 
da fusão proposta entre a Eads e 
a britânica BAE, qualificando a 
transação de “insatisfatória para 
os sócios franceses”. É mais um 
obstáculo para o negócio entre 
as duas empresas, que ainda pre-
cisam persuadir os governos da 
França e Alemanha a abrir mão de 
seu controle efetivo sobre a Eads.

A AAR, consórcio russo que é 
sócio da BP na petrolífera russa 
TNK-BP, está tentando levantar 
pelo menos US$ 20 bilhões para 
comprar os 50% da petrolífera 
britânica na empresa conjunta. A 
potencial oferta da AAR poderia 
levar a uma séria competição pelo 
ativo, já que a BP confirmou que 
vem negociando a venda de sua 
fatia para a estatal russa Rosneft. 

O Banco Popular, o sexto maior 
da Espanha, divulgou uma série 
de medidas para se recapitalizar, 
incluindo corte de dividendos e a 
venda de até US$ 3,21 bilhões em 
novas ações num esforço de evi-
tar um pedido de resgate à União 
Europeia. O Popular foi um dos 
bancos mais afetados pelo fim do 
boom imobiliário da Espanha.

REGIONAL

A Pemex, petrolífera estatal do 
México, informou que produziu 
2,6 milhões de barris de petróleo 
por dia em setembro, a maior 
média mensal este ano. O nível de 
exportação também foi o maior 
do ano. Mas a Pemex ainda pode 
fechar 2012 com queda na produ-
ção pelo oitavo ano consecutivo. 

Chen Deming, ministro do 
Comércio da China, deve se reu-
nir hoje com representantes do 
governo e empresários colombia-
nos interessados em investir na 
China. O comércio entre os dois 
países subiu 147% nos últimos 
cinco anos, chegandoa US$ 10,2 
bilhões em 2011.

O Peru inicia esta semana nego-
ciações para potenciais acordos 
de livre comércio com vários paí-
ses árabes, informou o governo.

Os mexicanos que moram no 
estrangeiro enviaram em agosto 
US$ 1,9 bilhão de volta ao país, 
11,6% menos que um ano antes, 
informou o Banco do México.

O orçamento estatal do Chile 
para 2013 subirá 4,8% em relação 
ao deste ano, para US$ 62 bilhões, 
disse o ministro da Fazenda 
Felipe Larraín. O projeto de orça-
mento deve ser votado pelo Con-
gresso até o dia 30 de novembro.

A suspensão parcial da proibi-
ção das atividades da operadora 
de plataformas Transocean no 
Brasil pela Justiça do país não 
surpreendeu o mercado, infor-
mou o banco Wells Fargo. O 
banco calcula que a proibição 
poderia ter custado à Transo-
cean US$ 3,15 milhões ao dia em 
receita perdida. 

Empresas
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Sudeep Reddy e Alex Frangos
The Wall Street Journal 

O comércio internacional está 
em marcha lenta, reduzindo as 
perspectivas de que as exporta-
ções possam levantar a econo-
mia nos próximos meses.

O comércio internacional se 
recuperou após o seu colapso 
em 2009. Agora vários indica-
dores da atividade de exporta-
ção estão dando sinal vermelho, 
com a recessão na Europa, o 
crescimento anêmico nos Esta-
dos Unidos e a desaceleração da 
economia chinesa reduzindo as 
exportações em todo o mundo.

A Organização Mundial do 
Comércio acaba de projetar que 
o volume global do comércio 
de bens iria crescer apenas 2,5% 
este ano, uma queda em rela-
ção aos 5% do ano passado e os 
quase 14% de 2010. Uma agência 
do governo holandês estima que 
o comércio mundial teve forte 
queda em junho e julho.

“Os problemas das econo-
mias avançadas, especialmente 
da zona do euro, estão se espa-
lhando pelo mundo todo”, disse 
Andrew Kenningham, economis-
ta sênior da consultoria londrina 
Capital Economics. “Todos estão 
sendo arrastados para baixo.”

A queda no comércio interna-
cional pode ser especialmente 
prejudicial à economia ame-
ricana. Até recentemente, as 
exportações vinham sendo “um 
motor fortíssimo para o cresci-
mento”, disse Tom Porcelli, eco-
nomista-chefe para os EUA da 
RBC Capital Markets. As expor-
tações responderam por quase a 
metade do crescimento dos EUA 
durante esta recuperação, em 
comparação com uma média de 
12% do crescimento nos ciclos 
econômicos dos últimos qua-
renta anos, disse ele.

Outras empresas americanas 
podem reduzir suas estimati-
vas de crescimento global nas 
próximas semanas, enquanto 
se preparam para divulgar seus 
resultados do terceiro trimes-
tre, que terminou domingo. A 
FedEx Corp. e a Caterpillar Inc. 
já rebaixaram as previsões para 
seus negócios globais.

O declínio também poderia 
frustrar o objetivo do governo 
de dobrar as exportações ameri-
canas em cinco anos, após o fim 
da recessão em 2009. 

A retração do comércio inter-
nacional ainda pode piorar, 
acompanhando a diminuição do 
ritmo em toda a economia mun-
dial. O FMI está cortando sua pre-
visão de crescimento econômico 
global para pouco mais de 3% este 
ano, segundo projeções que serão 
divulgadas na sua reunião anual 
em Tóquio na semana que vem.

A Europa é o epicentro da fra-
queza que se irradia por toda 
a economia global. As expor-
tações da China para a União 
Europeia, região que até o ano 
passado era o maior mercado 
de exportação chinês, caíram 
5% este ano até agosto.

A fraqueza das exportações vem 
exacerbando o desaquecimento 
da economia interna chinesa, que 
pelas projeções dos economistas, 
vai crescer por volta de 7,5% este 
ano — o que seria sua expansão 
anual mais fraca desde 1990.

Em setembro, o setor indus-
trial chinês se contraiu pelo 
segundo mês consecutivo, 
segundo informou o governo 
ontem, o que ressalta os proble-
mas da segunda maior econo-
mia do mundo. Uma pesquisa 
separada pelo HSBCe pela firma 
de dados Markit com fabricantes 
chineses, divulgada no sábado, 
constatou que em setembro as 
encomendas para novas expor-
tações atingiram o ponto mais 
baixo em 42 meses.

Essa desaceleração também 
está reduzindo as exportações 
para a China vindas de outros 
países asiáticos, como Cinga-
pura e Tailândia, que fornecem 
componentes para produtos 
que acabam nas mãos dos con-
sumidores europeus. As expor-
tações japonesas para a Europa 
também estão caindo.

As exportações dos EUA para 
a UE caíram em julho, depois de 
se manterem estáveis, de modo 
geral, por dois anos, enquanto 
o crescimento global das expor-
tações se reduziu a um mínimo 
nos últimos meses. 

Na Aquathin Corp., fabrican-
te de sistemas de purificação 
de água de Pompano Beach, 

Flórida, as exportações para os 
países europeus caíram “signifi-
cativamente”, disse o presidente 
da empresa, Alfred Lipshultz. A 
empresa exporta para mais de 
30 países, que respondem por 
três quartos dos seus negócios. 
Lipshultz disse que não espe-
ra uma volta a um crescimen-
to mais rápido pelo menos até 
2014, mas observou que outros 
mercados ainda estão se man-
tendo em pé, apesar dos proble-
mas da Europa. “É uma situação 
mais desconfortável do que pro-
priamente ruim”, disse ele.

Embora a Europa seja o prin-
cipal problema, a demanda tam-
bém está declinando em outros 
lugares. A China está lutando 
para incentivar a demanda 
doméstica, evitando danos eco-
nômicos mais amplos vindos de 
um setor imobiliário superaque-
cido. Os EUA permanecem em 
estresse econômico agora que 
as famílias procuram reduzir 
suas dívidas e limitar seus gas-
tos, enquanto as preocupações 
sobre a política orçamentária do 
país pairam sobre as empresas. A 
vagarosa economia japonesa está 
sendo prejudicada pela alta da 
sua moeda, que torna suas expor-
tações mais caras no exterior.

A mais recente retração pode-
ria enterrar a teoria, adotada por 
muitos investidores nos últimos 
anos, segundo a qual as gran-
des economias em desenvolvi-
mento, como a China e a Índia, 
poderiam romper as tendências 
dos países mais avançados. “Se 
houvesse essa dissociação, verí-
amos índices de crescimento 
estáveis nos mercados emergen-
tes apesar da queda na Europa”, 
disse William Cline, pesquisador 
sênior do Instituto Peterson de 

Economia Internacional.
O comércio internacional 

vinha crescendo a uma média 
de 6% ao ano nas duas últimas 
décadas — mais rápido do que a 
economia mundial geral, já que 
a globalização abriu mercados 
e gerou cadeias de suprimentos 
integradas em âmbito global.

Ao contrário de 2009, quan-
do o comércio se paralisou no 
mundo todo, hoje há bolsões de 
bom desempenho.

“Nossos negócios não caíram 
muito, porque o que nós per-
demos em fatia de mercado na 
Europa, em países como Espa-
nha e Portugal, compensamos 
na América Latina”, disse Eddie 
Wong, vice-presidente-executi-
vo da Silverlit Toys. A fábrica de 
brinquedos emprega cerca de 
4.000 trabalhadores em Dong-
guang, na província de Cantão, 
no sul da China.

O mercado americano tem sido 
relativamente forte para a China. 
As exportações da China para os 
EUA subiram 10% até agora este 
ano. Embora seja um aumento 
menor do que nos últimos anos, 
é suficiente para tornar os EUA 
o principal destino das exporta-
ções chinesas este ano até agora, 
superando a União Europeia pela 
primeira vez desde 2006.

Mesmo assim, nos maiores 
portos da China os volumes 
estão caindo. Xangai, o maior 
porto do mundo em volume, 
teve uma queda de 6% nos contê-
ineres que passaram pelos seus 
cais em agosto, em comparação 
com o ano anterior. “As exporta-
ções continuam sendo um desa-
fio”, disse Ming Mei, diretor-
presidente da Global Logistic 
Properties, que possui armazéns 
na China e no Japão.

Comércio externo fraco 
ameaça economia mundial
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Brasil

Alex Frangos
The Wall Street Journal 

O programa de flexibilização 
quantitativa do Federal Reser-
ve, o banco central americano, 
é impopular na maioria dos 
mercados emergentes, mas a 
rodada mais recente deve cau-
sar muito menos polêmica do 
que as anteriores.

Examinando a situação para 
além da retórica de ataques ao Fed 
que já se tornou habitual, tanto 
em Brasília ou Pequim como em 
alguns círculos de Washington, 
os fundamentos econômicos glo-
bais de hoje sugerem que haverá 
um resultado diferente para a 
terceira versão do programa 
americano de compra de títulos 
de dívida, ou FQ3.

Quando o Fed lançou o pro-
grama anterior, no início de 
2010, muitos desses mercados 
emergentes estavam preocu-
pados em controlar a inflação 
e se sentiram ameaçados pelos 
esforços do Fed para estimular o 
crescimento dos Estados Unidos. 
Como esses mercados emergen-
tes agora sofrem suas próprias 
dificuldades de crescimento, o 
estímulo do Fed tem o potencial 

de ajudar, não de prejudicar.
Isso não impede as reclama-

ções de que as ações do Fed 
vão inundar o mundo com um 
excesso de capital.

“O aumento da liquidez global 
pode levar a rápidas entradas de 
capital em mercados emergen-
tes como Coreia do Sul e China, 
e aumentar os preços mundiais 
de matérias-primas”, disse o pre-
sidente do Banco da Coreia, Kim 
Choong-soo, na semana passada. 
“Portanto, a Coreia e a China pre-
cisam fazer esforços conjuntos 
para minimizar o efeito negativo 

que decorre da política monetá-
ria dos países desenvolvidos.”

Líderes de mercados emergen-
tes lamentam que todo o dinhei-
ro novo criado pelo Fed rebaixa 
o valor do dólar e torna suas eco-
nomias menos competitivas. Eles 
também dizem que esse dinheiro 
levanta o preço das commodities 
de alimentos e energia. E dizem 
ainda que todo esse dinheiro 
novo pode se tornar uma ava-
lanche incontrolável, e financei-
ramente desestabilizadora, pois 
o capital buscará rendimentos 
mais altos em economias relati-

vamente mais fortes da Ásia e da 
América Latina.

Em 2010, e de novo recente-
mente, o ministro da Fazenda 
Guido Mantega acusou o Fed de 
iniciar uma “guerra cambial”. 
Na esteira do FQ2, em setembro 
de 2010, o então presidente da 
Rússia, Dmitry Medvedev, pres-
sionou o G-20 para conseguir 
que o Fed consultasse os outros 
países antes de tomar decisões 
políticas de grande importância. 
O presidente chinês Hu Jintao 
exortou Washington a seguir 
“políticas responsáveis” e man-
ter o dólar estável.

O Fed respondeu que uma 
recuperação saudável dos EUA 
ajuda a economia global e, por-
tanto, os outros bancos centrais 
não deveriam criticar tanto. 
Além disso, o Fed afirmou que 
esses países poderiam controlar 
a inflação sozinhos, se quises-
sem — por exemplo, permitindo 
a valorização de suas moedas.

Embora atrair capital seja, de 
modo geral, algo que as econo-
mias desejam, o excesso pode 
causar problemas. Injetar muito 
dinheiro no mercado pode ali-
mentar pressões inflacionárias. 
Entradas rápidas de dinheiro 

fazem com que as moedas nacio-
nais disparem, sufocando a com-
petitividade das exportações. 
Alguns temem que o dinheiro 
que entra rápido também pode 
sair rápido, causando volatilida-
de nas empresas e nos bancos.

O FQ2, lançado em novembro 
de 2010, foi um problema espe-
cial porque naquele momento 
a economia mundial não estava 
em sincronia: os EUA estavam em 
marcha lenta, enquanto regiões 
como a Ásia e a América Latina 
prosperavam. O resultado é que 
grande parte desses novos dóla-
res fluiu para as áreas de alto cres-
cimento, quer fossem dívida da 
Indonésia, imóveis de Cingapura 
ou ações de empresas brasileiras.

Isso tornou as coisas muito 
complicadas para os banqueiros 
centrais dos mercados emergen-
tes. O remédio comum para com-
bater a inflação — elevar as taxas 
de juros — iria piorar as coisas, 
ao atrair ainda mais capital. Se 
nada fosse feito, as entradas de 
dinheiro causariam a valoriza-
ção ainda maior de certas moe-
das, em economias como Coreia 
do Sul e Taiwan, onde as expor-
tações constituem grande parte 
do crescimento econômico.

Na esteira do FQ2, os bancos 
centrais dos mercados emergen-
tes de fato aumentaram os juros, 
com relutância, e melhoraram 
a situação das entradas com 
programas de intervenção no 
câmbio, restrições aos fluxos de 
capitais e medidas diplomáticas 
hostis dirigidas contra o Fed. As 
reservas de moedas de mercados 
emergentes subiram 50% desde 
que a crise financeira global 
amainou, em 2009, e agora tota-
lizam mais de US$ 7 trilhões.

Com o FQ3 a reação tem sido 
mais branda. 

“Os bancos centrais de mer-
cados emergentes tiveram bons 
motivos para reclamar da última 
vez”, disse Tim Condon, econo-
mista do ING em Cingapura. “A 
única coisa que eles tiveram na 
época foi uma injeção de açú-
car.” Desta vez, diz ele, “o temor 
de que a situação se repita é 
equivocado.”

Para as economias emergentes 
que ainda se voltam para os EUA 
como seu principal cliente, o 
que vai tornar o FQ3 popular, no 
fim das contas, é saber se o pro-
grama vai conseguir que a maior 
economia mundial volte a pisar 
no acelerador.

Estímulo nos EUA pode ajudar países emergentes

Fonte: FMI The Wall Street Journal
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