
Jornal Valor --- Página 3 da edição "16/10/2012 2a CAD A" ---- Impressa por ccassiano às 15/10/2012@22:07:47

Terça-feira, 16 de outubro de 2012 | Valor | A3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 16/10/2012 (22:7) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

B ra s i l

C o n j u n t u ra Analistas esperam crescimento menor no quarto trimestre em relação ao período julho-setembro

PIB pode perder força depois do 3o tri reforçado
Arícia Martins
De São Paulo

Principal vetor de aceleração da
economia no terceiro trimestre, a
redução do Imposto de Produtos
Industrializados (IPI) para veículos
foi eficaz para desovar estoques,
reanimar a produção nas fábricas e
provocar recorde de vendas, mas
tornou-se fator de incerteza para
uma retomada gradual da ativida-
de. Mesmo que o benefício fiscal
seja prorrogado até o fim do ano,
economistas apontam que a ante-
cipação de compras gerada pelo
imposto menor não irá se repetir
no quarto trimestre, perda de fôle-
go que também deve se refletir so-
bre a indústria do setor.

Tendo em vista esse movimento
de saturação, alguns analistas já
apostam em uma expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) mais
fraca no último trimestre do ano
em relação ao período anterior,
feitos os ajustes sazonais, após um
crescimento que, impulsionado
pelo IPI reduzido, pode ultrapas-
sar 1% no terceiro trimestre. Mes-
mo no grupo de economistas que
projetam ritmo melhor nos últi-
mos três meses do ano, o “efeito
r e s s a c a” do IPI é colocado como
uma possível ameaça à concretiza-
ção desse cenário.

A antecipação da demanda é
uma das razões elas quais as proje-
ções do PIB para o ano continuam
caindo na coleta feita pelo Banco
Central (o boletim Focus), apesar
dos bons dados do terceiro trimes-
tre. Ontem, o Focus apontou nova
queda na projeção para o PIB de
2012 de 1,57% para 1,54%.

Fabio Ramos, da Quest Investi-
mentos, afirma que as medidas de
incentivo tiveram impacto muito
forte sobre a atividade no terceiro

trimestre, especialmente em agos-
to — mês em que, com a perspecti-
va de aumento de preços, foram
vendidos mais de 405 mil carros,
recorde histórico da série da Fena-
brave, entidade que reúne as con-
cessionárias do país. Em setembro,
porém, mesmo com o IPI reduzido
ainda em vigor (o benefício foi
prorrogado até 31 de outubro), as
vendas recuaram para 127,9 mil
unidades, volume 31,5% abaixo do
registrado no mês anterior.

Segundo Ramos, os dados pio-
res sinalizam que os estímulos
concedidos à economia “vão co-
brar seu preço” no quarto trimes-
tre, período para o qual estima al-
ta de 0,7% para o PIB, desacelera-
ção frente aos 1,2% projetados pa-
ra o terceiro trimestre. “A expan-
são será menor não porque o go-
verno vai remover o IPI, mas sim
porque, quando os preços foram
reduzidos com prazo de término,
a demanda foi ‘e m p u r r a d a’ para
o terceiro trimestre”, explicou.

Com a intensa freada nas ven-
das, o fôlego no crescimento dei-
xado por setembro para o quarto
trimestre (o chamado ‘carry over’)
deve ser menor, diz Thiago Carlos,
economista da Link Investimentos,
o que já diminui a capacidade de
crescimento da economia no pe-
ríodo. Ele calcula que esse repasse
de junho para o terceiro trimestre
foi de 0,5 ponto percentual, núme-
ro que deve ser reduzido pela me-
tade na virada de setembro para
outubro. Ele pondera, porém, que
essa estimativa é controversa e o
impacto negativo pode ser com-
pensado se outubro for um mês de
reação nas concessionárias.

Para Luís Otávio Leal, economis-
ta-chefe do banco ABC Brasil, ou-
tubro pode mostrar novo repique
nas vendas, mas dificilmente o pi-

co de agosto será atingido. Ele ava-
lia que o corte do imposto foi posi-
tivo por acelerar o processo de lim-
peza de estoques — que eram de 43
dias de vendas em maio, situação
mais crítica desde a crise de 2008.
Mas, ao contrário de mudanças es-
truturais, como o aumento da
oferta de crédito e da renda, diz
Leal, desonerações fiscais não são
suficientes para criar “demanda
n o v a” e, por isso, têm efeito limita-
do sobre a atividade econômica.

Assim, o analista acredita que,
após aumento que pode chegar a
1,5% no terceiro trimestre sobre o
segundo, o crescimento do PIB de-
ve voltar para algo próximo a 1%
no trimestre final de 2012. “Antes
da redução do IPI, tínhamos um
cenário de recuperação mais li-
near, que agora foi descartado”,
afirmou Leal, destacando que me-
didas de incentivo causam oscila-
ções no ritmo da economia.

Variáveis como melhora na con-
fiança do empresariado, ajuste de
estoques e recuperação mais espa-
lhada entre os setores industriais
devem sustentar um avanço maior
do PIB no quarto trimestre, de
acordo com Aurélio Bicalho, eco-
nomista do Itaú Unibanco, mas,
para isso, é preciso que comércio e
produção de veículos continuem
em alta. Em seu cenário principal,
Bicalho conta com alguma reto-
mada nas vendas após o tombo de
setembro, mas pondera que deso-
nerações tributárias elevam a in-
certeza sobre o ritmo de atividade.

O analista do Itaú observa que o
setor automobilístico tem peso de
cerca de 30% nas vendas do varejo
ampliado, que incluem veículos e
material de construção, e repre-
senta 13% da produção industrial
do país, apenas diretamente. As-
sim, pondera Bicalho, uma evolu-

ção mais desfavorável desse ramo é
o principal risco à sua projeção de
expansão de 1,3% da economia en-
tre o terceiro e o quarto trimestres.

Segundo Sérgio Vale, economis-
ta-chefe da MB Associados, o IPI
menor para carros deve ser esten-
dido até o fim do ano e dinamizar a
atividade em outubro e dezembro,
mas a renovação não será suficien-
te para garantir crescimento de
1,7% do PIB no último trimestre,
projeção anterior da MB que foi re-
visada para 1% de forma prelimi-
nar. “A volatilidade de dados deve
continuar, mas os picos e pisos fi-
cam cada vez menores. O pico de
405 mil veículos vendidos não vai
se repetir”, disse Vale.

Flávio Combat, economista-
chefe da Concórdia Corretora, no-
ta que, além dos bens duráveis, ou-
tros produtos devem ter suas ven-
das afetadas pela forte antecipa-
ção de consumo no terceiro tri-
mestre, já que as famílias que com-
praram automóveis compromete-
ram parte considerável de sua ren-
da com empréstimos. “Provavel -
mente o consumo das famílias no
PIB não virá tão forte como nos tri-
mestre anteriores”, diz ele.
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Analistas aumentam para
5,43% projeção para o IPCA
Ana Conceição
De São Paulo

A expectativa dos analistas de
mercado para a inflação em 2012
continua a se deteriorar, de acordo
com o boletim Focus, do Banco
Central, divulgado ontem. Ao mes-
mo tempo, eles ajustaram para
baixo sua previsão para a Selic ao
fim deste ano após decisão do Co-
mitê de Política Monetária (Co-
pom), na semana passada.

A mediana das estimativas para
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), de cer-
ca de cem analistas consultados
pela autoridade monetária, subiu
de 5,42% para 5,43% em 2012. Foi a
14 a alta consecutiva nas previsões.
Para 2013, a mediana caiu de
5,44% para 5,42%. Para os próxi-
mos 12 meses ocorreu o mesmo,
com queda de 5,50% para 5,49%.

A projeção para os preços admi-
nistrados em 2012 inverteu o sinal.

Após duas semanas em alta, a me-
diana recuou de 3,50% para 3,45%.
Para 2013, de 4,0% para 3,50%.

Quanto à Selic, os analistas ago-
ra esperam que o juro termine o
ano em 7,25%, taxa atual, ante
7,50% na semana passada. Para o
fim de 2013, a projeção foi manti-
da em 8,0%.

Em relação ao crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB), os
analistas reduziram suas proje-
ções para 2012 e também ajusta-
ram para baixo a expectativa para
a produção industrial neste ano.
Após ficar estável por três sema-
nas, a mediana das estimativas pa-
ra o PIB recuou de 1,57% para
1,54% em 2012. Esse recuo foi
acompanhado pelo ajuste para
baixo na produção industrial, cuja
previsão passou de queda de 2,0%
para contração de 2,03%. Para
2013, a previsão para a expansão
do PIB foi mantida em 4,0% e a da
indústria foi de 4,15% para 4,25%.

Venda de manufaturados a
americanos perde espaço
De Brasília

O crescimento das vendas
brasileiras aos Estados Unidos
neste ano foi insuficiente para
recuperar a perda de espaço nas
manufaturas no comércio bila-
teral, informa estudo da Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI). De janeiro a setembro, as
vendas de bens manufaturados
ao mercado americano soma-
ram US$ 9,9 bilhões, 18% acima
do mesmo período do ano pas-
sado. Mas esse valor equivale a
menos de 48% do total das ven-
das aos EUA, bem abaixo dos
77% atingidos pelos manufatu-
rados em 2003.

Em 2003, aliás, as vendas de
manufaturados aos Estados Uni-
dos alcançaram US$ 12,9 bilhões,
resultado superior ao do ano
passado, quando ficaram em
US$ 11,7 bilhões. Fabricantes de
produtos como automóveis, ce-
lulares e compressores saíram da
lista dos 15 maiores exportado-
res aos EUA, dando lugar a em-
presas petrolíferas, como Che -
vron e Statoil.

“É desvio de comércio, provoca-
do pelos acordos comerciais entre
os EUA e outros países”, avalia o di-
retor de desenvolvimento indus-
trial da CNI, Carlos Abijaodi. O au-
mento de custos no Brasil, em
comparação com outros países, é
outro motivo apontado pelos em-
presários para a perda de impor-
tância relativa das manufaturas no
comércio bilateral.

No melhor desempenho de
manufaturados em 2012, um só
produto, de baixo valor agrega-
do, tem papel de destaque: o ál-
cool etílico, que ocupava pouco
mais de 3% do total das vendas
de manufaturados aos EUA en-
tre janeiro e agosto de 2011,
passou a ocupar mais de 8% do
total, com o aumento de 210%
nas vendas entre janeiro e se-
tembro de 2012.

Entre os dez principais produ-
tos manufaturados exportados
aos americanos também tiveram
desempenho notável nos primei-
ros oito meses do ano os motores e
geradores elétricos, com aumento
de 141% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, e os aviões,

com mais 16% nas exportações.
Para o Welber Barral, ex-secre-

tário de Comércio Exterior e
atualmente presidente da Coali-
zão das Indústrias Brasileiras —
lobby dos industriais nacionais
em Washington —, só a promo-
ção de maior investimentos de
empresas americanas no Brasil
garantirá melhoria no quadro
de exportações aos EUA.

“O que faz diferença é o investi-
m e n t o”, comentou, ao avaliar o
efeito das medidas protecionistas
no comércio entre os dois países.
“Mais de 40% do comércio mun-
dial ocorre entre grandes empre-
sas, em suas cadeias produtivas.”

Na avaliação da CNI, a perda de
importância dos produtos indus-
trializados no comércio com os
EUA pode trazer sérios problemas
quando entrarem em vigor novas
medidas do governo americano,
destinadas a aumentar o controle
sobre importações de produtos
primários, como alimentos.

Em 2013, entram em vigor os
mecanismos do Food Safety Mo-
dernization Act, sancionado em
janeiro de 2011 pelo presidente
Barack Obama, que exigiu cadas-
tramento de todos os exportado-
res no FDA, órgão de controle de
alimentos dos Estados Unidos, e
que determina testes rigorosos
por laboratórios credenciados,
no que a CNI classifica de “forma
sofisticada de barreira” imposta
sobre 80% dos alimentos comer-
cializados no país.

A CNI lembra que a soma de
exportações e importações entre
Brasil e Estados Unidos, apesar
de ter crescido em média 11% ao
ano desde 2003, aumentou bem
abaixo da média de crescimento
do comércio do Brasil com o
mundo, de 19% nesse período.

Em 2013, diversos produtos
manufaturados brasileiros so-
frem, ainda, a ameaça de perder
as tarifas reduzidas do chamado
Sistema Geral de Preferências
(SGP), que beneficia países em
desenvolvimento. Um forte lob-
by brasileiro tem evitado a ex-
clusão do país do SGP. O PIB bra-
sileiro é considerado pelos téc-
nicos americanos acima do limi-
te para inclusão do país nos be-
nefícios do SGP. (SL e EC)

EUA e Brasil querem relações pragmáticas
Sergio Leo, Daniel Rittner
e Eduardo Campos
De Brasília

Acordos para facilitar e apressar
a concessão de patentes, acabar
com a dupla tributação nos negó-
cios entre Brasil e Estados Unidos e
eliminar a necessidade de vistos de
viagem entre os dois países for-
mam uma estratégia “p r a g m á t i c a”
dos empresários americanos e bra-
sileiros, resumiu ontem o presi-
dente da E m b r a e r, Frederico Cura-
do, também presidente da seção
brasileira do Conselho Empresa-
rial Brasil-EUA. O objetivo é garan-
tir a aproximação comercial e de
investimentos entre os dois países,
disse, ao abrir ontem a reunião
plenária do Conselho.

O presidente da Cargill, Gre-
gory Page, também presidente
da seção americana do Conselho,
que reúne as empresas da Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI) e da Câmara Americana de
Comércio, chegou a defender a
transformação do atual acordo
“e s t r a t é g i c o” Brasil-EUA em um
tratado mais abrangente, com
abertura de mercados, regras de
compras governamentais, para
barreiras técnicas ao comércio e
para medidas sanitárias e fitossa-
nitárias — padrão nos acordos de
livre comércio dos EUA.

O presidente da Coteminas, Jo-
sué Gomes da Silva, disse ser “de -
sejo antigo” dos empresários a
formação de um acordo de livre
comércio e investimentos que
defendeu “como meta”. Curado
esclareceu, porém, que, apesar
do interesse no livre comércio, o
Conselho Empresarial “abraça
uma estratégia em etapas”.

Neste ano, a balança comercial
entre os dois países, que, em 2011
apresentou déficit em torno de
US$ 8 bilhões em favor dos EUA,
deve mostrar melhoria para o Bra-
sil, que terá reduzida à metade a
diferença entre as importações dos
EUA e as exportações ao país, se-
gundo previu o presidente do
Conselho de Comércio Exterior da
Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp), Rubens
Barbosa. De janeiro a setembro, as
exportações brasileiras aos EUA
cresceram 11%, ou, se excluídas as
vendas de petróleo, 8,3%, “só atrás

das exportações à China”, compa-
rou a secretária de Comércio Exte-
rior do Ministério do Desenvolvi-
mento, Tatiana Prazeres, ao expli-
car por que o Brasil acompanha
com “e x p e c t a t i v a” os sinais da eco-
nomia americana.

Empresários e autoridades
elogiaram a proximidade entre
os dois governos. Em novembro,
durante visita da presidente Dil-
ma Rousseff a Washington, será
anunciado um acordo abrangen-
te de estímulo para integração de
atividades industriais do setor
aéreo dos dois países, segundo
informou o diretor do Departa-
mento de Estados Unidos e Cana-
dá do Itamaraty, Carlos Henrique
Abreu e Silva. Brasil e EUA tam-
bém discutem iniciativas que po-
dem aproximar produtores ame-
ricanos e brasileiros em outros

setores, como o têxtil, que discu-
te investimentos comuns para
produção no Haiti e exportação
aos dois mercados.

Os representantes do setor pri-
vado mostraram interesse em
aprofundar acordos de defesa da
propriedade intelectual. Abreu e
Silva foi cautelosos, porém, co-
mentando que a relação bilateral
exige modelos de acordo comer-
cial diferentes dos tradicionais
negociados internacionalmente
— referência velada às dúvidas,
no governo, sobre a vantagem de
novos compromissos em prote-
ção a patentes ou investimentos.

Antiga reivindicação dos em-
presários, o acordo sobre bitri-
butação enfrenta resistências na
Receita Federal. O primeiro passo
para sua realização, um já acordo
firmado pelos dois governos pa-

ra intercâmbio de informações
tributárias, não foi votado no Se-
nado, onde é contestado pelo se-
nador Francisco Dornelles (PP-
RJ). Segundo avaliou o presiden-
te da seção de São Paulo da Câ-
mara Americana de Comércio,
Gabriel Rico, o Brasil pode ser
prejudicado se não aprovar o
acordo até o início do ano que
vem, quando entra em vigor a
nova lei de transparência tribu-
tária dos EUA, criando ônus fi-
nanceiro aos bancos que nega-
rem ao governo dados sobre seus
clientes, para fins fiscais.

Os dois governos estão discu-
tindo a lei fiscal americana e os
bancos brasileiros já foram aler-
tados, disse Rico, que se diz oti-
mista em relação à aprovação do
acordo bilateral de transparên-
cia tributária.

.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Frederico Curado: empresários brasileiros e americanos querem a aproximação comercial entre Brasil e EUA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




