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Internacional
Ásia Economia japonesa encolheu Momento de decisão
em três dos últimos quatro anos

Japão entra
em recessão
às vésperas
da eleição
O Japão entrou em sua quinta
recessão dos últimos 15 anos,
poucos dias antes das eleições de
domingo, que deverão varrer o
Partido Democrata do Japão e o
premiê Yoshihiko Noda do poder.
Shinzo Abe, líder do Partido Liberal Democrático, de oposição,
atacou o Partido Democrata e o
BC japonês por não terem aquecido a demanda numa economia
que encolheu em três dos últimos
quatro anos, e defendeu novos estímulos fiscais e um afrouxamento monetário “ilimitado”.
Dados divulgados ontem pelo
governo do país mostraram que o
Produto Interno Bruto (PIB) do Japão encolheu à taxa anualizada
de 3,5% no período de três meses
encerrado em setembro, num
momento em que o país se reúne
à Itália e à Espanha na condição
de nação atingida pela recessão. O
governo japonês, além disso, corrigiu para baixo sua estimativa do
PIB para o segundo trimestre, dizer que a economia do país encolheu à taxa anualizada de 0,1%.
Mesmo com respaldo de nature-

A

za fiscal e monetária, a economia
do país deverá continuar a enfrentar dificuldades, em meio à incerteza quanto à demanda externa,
aos aumentos salariais limitados e
ao aperto do mercado de trabalho.
Outros dados divulgados pelo
governo mostraram que o grau
de confiança das famílias caiu para seu nível mais baixo dos últimos onze meses. “Prevemos que a
economia japonesa continuará
fraca, devido à fragilidade das exportações e à estagnação da demanda interna”, disse Takeshi Yamaguchi, economista da Morgan
Stanley MUFG Securities.
A economia da China também
enfrentou problemas de caráter
mundial, uma vez que suas exportações desaceleraram significativamente em novembro e o país
registrou seu menor superávit comercial dos últimos cinco meses.
“A mediocridade das exportações
representa o maior risco de desaceleração à recuperação chinesa
em curso”, disse Ma Xiaoping,
economista do HSBC. “Em vista
disso, prevemos que Pequim
manterá sua postura de política
econômica de fomento ao crescimento nos próximos trimestres.”
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Ben McLannahan e Mure Dickie
Financial Times, de Tóquio

Superávit
comercial
da China
recua 39%
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Universitários japoneses esperam a
hora de fazer entrevistas numa feira
de empregos promovida pela Mynavi,
em Tóquio. Para os estudantes, essas
entrevistas, que acontecem
geralmente seis meses antes da
formatura, geram grande tensão, pois
para muitos poderá ser decidida neste

momento toda a sua carreira
profissional. Pelo fato de a sociedade
japonesa ser bastante tradicional,
mudanças de emprego não são bem
vistas e é muito comum o funcionário
aposentar-se tendo trabalhado em
apenas uma única companhia.
Segundo Yoshihide Suzuki, diretor de

O aumento das vendas de veículos na China foi uma das poucas notícias que trouxeram algum
alento, no entanto, num momento em que as montadoras japonesas parecem estar se recuperando
após uma queda brusca ligada à
disputa territorial que irrompeu
entre os dois países em setembro.
Movimentos de protesto na China, o maior mercado automobilístico do mundo, resultaram na
época na depredação de revendedoras e veículos japoneses.
Embora os dados da economia
japonesa sejam, muitas vezes, significativamente corrigidos vários
meses após a sua divulgação, a
mais recente correção chama a
atenção para a dificuldade de o
país alcançar um crescimento sus-

tentável depois da crise financeira
mundial de 2008 e do terremoto,
acompanhado de tsunami, sofrido
pelo país em março de 2011.
Abe, que transformou a revitalização da economia em viga
mestra de sua campanha, argumenta que uma política monetária mais agressiva e o aumento
maciço dos gastos em infraestrutura, financiados pela venda de
títulos, poriam fim à branda deflação que, segundo muitos economistas, tolhe o crescimento do
Japão desde a década de 1990.
Noda retratou propostas desse
teor como um atentado potencialmente perigoso à independência do BC e como uma reedição das perdulárias políticas de
construção civil que contribuí-
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um centro de carreiras da
Universidade Waseda, atualmente
está diminuindo a preferência dos
universitários por empresas do setor
de alta tecnologia, que passa por
maus momentos. Em busca de
estabilidade, eles têm optado por
companhias do setor alimentício.

PIB do Japão
No trimestre anualizado* - em %
15

10,4

10
5
0
-5

-3,5

-10
-15
-20

-15,1
1º tri.

1º tri.

1º tri. 3º tri.

2009

2010

2011

2011

3º tri.
2012

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data. *PIB real por despesas

ram para sobrecarregar o governo com um endividamento líquido correspondente a
mais que o dobro do PIB.

O superávit comercial da China recuou quase 39% em novembro. O saldo positivo ficou em
US$ 19,6 bilhões no período,
comparado aos US$ 32 bilhões
registrados em outubro, de acordo com dados da Administração
Geral de Alfândegas do país.
O resultado de novembro foi
bem inferior ao esperado por alguns analistas, de superávit de US$
27 bilhões a US$ 27,8 bilhões, o
que sugere que ainda estão fracos
os componentes que devem guiar
a virada da economia chinesa.
As exportações cresceram 2,9%
em novembro, em comparação ao
mesmo mês do ano passado, para
US$ 179,4 bilhões. As importações
permaneceram estáveis em relação ao mesmo mês do ano passado, somando US$ 159,8 bilhões.
O economista Ma Xiaoping, do
HSBC, afirma que o dado desapontador de exportações confirma
que a demanda externa pelos bens
chineses segue fraca e que o desempenho relativamente forte dos
dois meses anteriores pode ter sido efeito das encomendas voltadas para a temporada de férias e
das festas de fim de ano. “Olhando
adiante, a China pode ter de confiar mais em investimentos para
estimular a economia, se a situação nos EUA piorar”, afirmou Ma.
Outros dados recentes, porém,
indicam que a economia do país
volta a ganhar força. A produção
industrial e as vendas do varejo de
novembro superaram as estimativas. A produção teve um ganho de
10,1% no mês passado, na comparação com novembro de 2011, e as
vendas do varejo subiram 14,9% .

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.
abp.com.br

Convida:
PALESTRA

Os custos de manter uma
Sociedade Anônima no Brasil
Com a apresentação de um estudo
inédito sobre o tema

Quem fez uma marca ser lembrada merece destaque.
Conﬁra os vencedores do Prêmio Destaque Proﬁssional de Comunicação 2012:

Publicitário do Ano: Paulo Giovanni (Leo Burnett Tailor Made)
Executivo de Anunciante: Agricio Neto (Sky)
Executivo de Agência: Sergio Valente (DM9DDB)
Executivo de Veículo: Marcello Moraes (O Globo)
Diretor de Criação: Luiz Sanches (AlmapBBDO)
Redator: Cassio Faraco (NBS)
Diretor de Arte: Benjamin Yung (AlmapBBDO)
Atendimento de Agência: Leticia Machado (Heads)
Atendimento de Veículo: Reynaldo Figueiredo (Record)
Mídia de Agência: Miriam Shirley (Ogilvy)
Diretor de Comerciais: Dulcidio Caldeira (Paranoid BR)
Planejamento: Carla Sá (F/Nazca S&S)
Pesquisa: Rita Almeida (CO.R Inovação)
Fotograﬁa: Willy Biondani (Bossa Nova)
Produção de Som: Lucas Duque (Sonido)
RTV: Gilberto Pires “Gibinha” (DM9DDB)
Produtor Gráﬁco: José Roberto Bezerra (AlmapBBDO)
Comunicação Digital: Michel Lent (Pereira O’Dell)
Design: João Delpino (New 360)
Marketing Promocional: Marcelo Alves (Adma)

8h30

Credenciamento

9h

Abertura e apresentação do estudo da FGV -William Eid Jr

9h20

Reginaldo Pereira - CVM

9h40

Fernando Mearin -Autometal SA

10h

Edmar Lopes - Gol SA

10h20

Debates

11h30

Encerramento

Data: 13 de dezembro
Horário: 8h30
Local: Salão Nobre da FGV/SP
Rua Itapeva 432 - 4º andar - Bela Vista
Inscrições: www.fgv.br/cef
Informações: 11.3799.7994
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