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Internacional

Fonte: "Bloomberg Businessweek"

A nova “Rota da Seda”
Inaugurada em 2011, a rede ferroviária chinesa de 11.179 km se une aos 9.288 km da Transiberiana para oferecer um transporte barato de carga à Europa
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Transportes Ferrovia de 11 mil km reduz custos e agiliza comércio de mercadorias entre Ocidente e Oriente

Nova “Rota da Seda” liga China à Europa
Dexter Roberts, Henry Meyer, e
Dorothee Tschampa
Bloomberg Businessweek

As multinacionais que operam
na China vêm estabelecendo fá-
bricas no interior do país em bus-
ca de mão de obra mais barata.
Mas isso tem uma desvantagem:
essas fábricas podem ficar a mais
de mil quilômetros da costa.

Para as companhias que expor-
tam para a Europa — ainda um
dos maiores mercados para os
produtos chineses — o transporte
por ar de Chongqin ou outras ci-
dades do interior é caro demais. O
transporte de produtos em cami-
nhões ou trens para os portos de
Xangai ou Yantian, em Shenzhen,
e depois em navios para a Europa
ocidental pode levar 40 dias.

Para a Hewlett-Packard (HP),
que produz notebooks em
Chongqin, há uma alternativa:
uma rede internacional de trens de
carga que liga a China à Europa.
Desde 2011, a HP já transportou 4
milhões de notebooks pela rota
ferroviária de 11.179 km, inaugu-
rada no ano passado pelas autori-
dades ferroviárias de Chongqin e
do governo central chinês.

Ela começa em Chongqin e
atravessa Cazaquistão, Rússia,
Bielorrúsia e Polônia, antes de
chegar a Duisburg, na Alemanha.
Uma linha separada sai do norte
da China e vai até a Ferrovia Tran-
siberiana, que percorre 9.288 km
de Vladivostock a Moscou.

Com planos de transportar
também suas impressoras a jato
de tinta via trem, a HP diz que in-
tensificará o uso da ferrovia da
média de um trem por semana
para 1,5 em 2013. “Fomos pio-
neiros na ida para o oeste da Chi-
na e somos pioneiros no desen-
volvimento dessa rota”, diz Tony
Prophet, vice-presidente sênior
de operações para sistemas de
impressão e pessoais da HP.

O embarque de um contêiner
em um trem custa cerca de US$ 10
mil, um terço do preço do trans-
porte aéreo, diz Prophet. Embora o
custo ferroviário seja duas vezes
maior que o do transporte maríti-
mo, a carga demora apenas 21 dias
de Chongqinq até a Europa oci-
dental. No entanto, a “pegada de
c a r b o n o” deixada pelo transporte
ferroviário representa a trigésima
parte da do transporte aéreo.

Companhias de produtos ele-

trônicos como a Fo x c o n n e  a A c e r,
ambas com fábricas em Chongqin,
também estão embarcando pro-
dutos para a Europa por trem, se-
gundo a companhia de transporte
internacional Far East Land Bridge,
com sede em Viena. Henry Wang,
porta-voz da Acer confirmou que a
companhia está usando a ferrovia;
a Foxconn não quis comentar.

B M W, Au d i e Vo l k s w a g e n estão
usando a ligação ferroviária para
transportar autopeças produzidas
na Alemanha para suas unidades
de montagem na China. “Cada cor-
rida vazia custa muito dinheiro,
portanto é preciso um equilíbrio
entre o Oriente e o Ocidente”, diz
Thomas Kargl, diretor-presidente
da Land Bridge, acrescentando
que sua empresa está adminis-
trando trens para todas essas com-
panhias. Somente a BMW envia de
três a sete trens por semana de
Leipzig para a China, transportan-
do autopeças para sua unidade de
montagem em Shenyang.

Outros setores inclinados a ado-
tar o transporte ferroviário in-
cluem o siderúrgico, o de sucata,
plásticos e produtos químicos, se-
gundo Kargl. A DHL e a DB Schen-
ker anunciaram no ano passado o
lançamento de serviços mais fre-
quentes. A DHL passou de um ser-
viço de transporte noturno para
um concorrente global em logísti-
ca, incluindo o transporte ferroviá-
rio; ela é controlada pela Deutsche
Post. A DB Schenker outra empresa
de logística, é controlada pela
Deutsche Bahn, uma companhia
ferroviária alemã.

Os chineses estão entusiasma-
dos com as conexões ferroviárias
com a Europa. O governo cogita a
possibilidade de financiar a cons-
trução de trilhos em vizinhos da
Ásia central como o Uzbequistão
e o Quirguistão, segundo relatos
da agência de notícias estatal Xi-
nhua News Agency.

O premiê Wen Jiabao referiu-se
à ligação ferroviária China-Europa
como parte de uma nova Rota da
Seda, a rota terrestre que ligou o
oeste da China com o leste do Me-
diterrâneo por mais de mil anos.
Os russos também estão gostando:
a Russial Railways, a empresa fer-
roviária estatal, é acionista da Far
East Land Bridge. “Ter tranquilida-
de nos negócios com os russos é
muito importante. Eles controlam
a linha”, diz Kargl. “Se você tiver o
apoio deles, tudo correrá bem.”

Maior linha de trem-bala do mundo
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O governo da China inaugurou ontem
a maior linha ferroviária de alta
velocidade do mundo, que se estende
por 2.298 km, desde o norte do país
até a província de Guangzhou, no
sudeste do país. A linha foi inaugurada

formalmente com a partida do trem
das 9h (hora local) de Pequim para
Guangzhou. Uma hora depois, um
trem partiu do sul do país para a
capital. Os trens dessa linha devem se
deslocar a uma velocidade de 300

km/h, fazendo o trajeto total da
viagem em oito horas. Antes, o tempo
mais rápido para esse trajeto era
superior a 20 horas. O governo chinês
planeja construir uma rede ferroviária
de alta velocidade com quatro linhas

leste-oeste e norte-sul até 2020. Com
a inauguração de ontem, o país passa
a ter mais de 9.300 km de ferrovias
para trens de alta velocidade — p a ra
2015, a meta nacional é chegar a
15 mil km dessas vias.

Abe assume no Japão e mira crescimento
George Nishiyama, Alexander
Martin e Phred Dvorak
The Wall Street Journal, de Tóquio

Shinzo Abe tornou-se oficial-
mente o primeiro-ministro do Ja-
pão ontem, iniciando um novo
governo que tem prometido agir
com rapidez e agressividade para
levar a economia de volta aos tri-
lhos e transformar as relações
com o resto do mundo.

Abe, de 58 anos, que já agitou
os mercados financeiros com co-
mentários incisivos sobre temas
diversos, como a valorização do
iene e a flexibilização monetária
“i l i m i t a d a”, não perdeu tempo
para começar a trabalhar.

Ele instruiu seu recém-nomea-
do gabinete, em sua primeira
reunião ontem à noite, para ela-
borar nas próximas semanas um
orçamento de trilhões de ienes
em investimentos de estímulo.

Espera-se que Abe e seus mi-
nistros aumentem a pressão so-
bre o banco central do Japão para
injetar dinheiro na economia e
ressuscitem um grupo focado na
criação de políticas econômicas e
liderado pelo primeiro-ministro
para garantir que as medidas
adotadas estejam funcionando.

“Quero gerar resultados o
mais rápido possível, para que
possamos recuperar a confiança
da população”, disse Abe, em sua
primeira entrevista coletiva após
assumir o cargo.

Resultados rápidos são funda-
mentais para Abe. Esta é a sua se-
gunda tentativa como primeiro-
ministro do Japão.

Ele renunciou ao cargo mais
alto do país em 2007, com um

apenas ano de mandato, devido
aos índices de popularidade em
queda livre. Nenhum outro pri-
meiro-ministro japonês poste-
rior a ele conseguiu ficar mais de
14 meses no cargo.

O Partido Liberal Democráti-
co de Abe, que perdeu o poder
nas eleições nacionais há três
anos, continua impopular.

De acordo com a opinião ge-
ral, conquistou a maioria dos as-
sentos nas últimas eleições, em
16 de dezembro, só porque seus
oponentes eram ainda mais de-
testados pela população.

Abe tem apenas meio ano para
conquistar o apoio dos eleitores
antes das próximas eleições na-
cionais, em 2013.

Nesse ambiente, a economia
japonesa continua fraquejando,
tendo provavelmente encolhido
por três trimestres consecutivos,
inclusive no período que termi-
na em 31 de dezembro.

O país vem entrando e saindo
da deflação há 15 anos e suas in-
dústrias estão sofrendo com o ie-
ne forte — problemas que Abe
prometeu remediar.

Abe também prometeu reco-
locar em base mais firme as rela-
ções do Japão com os Estados
Unidos, prejudicadas por uma
polêmica sobre uma base mili-
tar americana nas ilha de Oki-
nawa, no sul do país.

O primeiro-ministro japonês
disse que espera visitar o presi-
dente dos EUA, Barack Obama,
no próximo mês de janeiro.

Observadores do Japão dizem
que Abe tem uma boa chance de
realizar pelo menos alguns de
seus objetivos, começando por

impulsionar a economia para o
c r e s c i m e n t o.

Ele compôs seu gabinete com
uma mescla de políticos de peso
e assessores próximos, incluindo
Taro Aso, ex-primeiro-ministro e
antigo aliado — um defensor de
gastos agressivos de estímulo
governamental.

Taro Aso, que será o ministro
das Finanças de Abe, foi primei-
ro-ministro durante a crise glo-
bal financeira de 2008-2009. Na-
quela época, seu governo lançou
um pacote econômico de emer-
gência de 14 trilhões de ienes
(US$ 165 bilhões), o maior já re-
gistrado no Japão.

“Colocar Aso no cargo de mi-
nistro da Fazenda — que se su-
põe que seja a sede da disciplina
fiscal — significa que, seja o que
for que digam os burocratas do
ministério, se for algo que amea-
ce inibir o crescimento, ele vai
vetar ”, disse Kenji Yumoto, vice-
presidente do conselho do Insti-
tuto de Pesquisas do Japão, o
braço de pesquisas do Sumito-
mo Mitsui Financial Group.

Aso começou sua coletiva de
imprensa inaugural com uma
lista de objetivos, incluindo “um
plano abrangente para comba-
ter o iene forte”, e salientou que
o governo não se sentiria obri-
gado a respeitar o limite de 44
trilhões de ienes para emissão
de títulos de dívida, adotado pe-
lo Partido Democrático do Japão
no governo anterior.

Além de Aso, o novo primei-
ro-ministro nomeou seu confi-
dente e ex-chefe de política do
Partido Liberal Democrático,
Akira Amari, para um novo pos-

to, que será responsável pela
orientação geral da política eco-
nômica. Nesse cargo, espera-se
que Amari direcione as discus-
sões, inclusive sobre política
monetária, em um fórum do go-
verno que também contaria com
o presidente do Banco do Japão.

Abe exigiu que o banco cen-
tral adote, em sua próxima reu-
nião, em janeiro, uma meta
obrigatória de inflação de 2%,
em vez da sua atual meta de cur-
to prazo de 1%. Além disso, o
premiê ameaçou obrigar o ban-
co central a agir por meio da le-
gislação, se ele não o fizer por
conta própria.

O novo primeiro-ministro
também disse que vai nomear
um novo presidente do banco
central mais afinado com seus
pontos de vista do que o atual di-
rigente, Masaaki Shirakawa, cujo
mandato expira em março.

O Banco do Japão informou
que vai revisar suas metas de in-
flação numa reunião do seu con-
selho de política monetária, no
mês que vem.

A probabilidade de uma
maior flexibilização monetária,
combinada com um novo estí-
mulo fiscal, resultou em uma
queda do iene — agora no ponto
mais baixo em relação ao dólar
em 20 meses — o que, por sua
vez, causou aumento de 17% na
cotação das ações desde meados
de novembro.

Abe nomeou um político rela-
tivamente desconhecido como
ministro das Relações Exteriores,
em contraste com os pesos pesa-
dos escolhidos para os cargos
econômicos.

Fumio Kishida está familiari-
zado com as questões de Oki-
nawa por ter participado do ga-
binete no primeiro mandato de
Abe como primeiro-ministro.
Mas depois disso não teve mui-
tos cargos de alto perfil, e pouco
se sabe sobre suas ideias acerca
da China ou da Coreia do Sul,
dois países cujas relações com o
Japão azedaram devido a dispu-
tas territoriais.

“Ele [Abe] não queria alguém
que tomasse a iniciativa para de-
cisões importantes, ou que abor-
dasse vigorosamente as questões
de política externa neste mo-
m e n t o”, disse Koichi Nakano,
professor de ciência política da
Universidade Sophia, no Japão.
“Ele queria alguém que ele pu-
desse controlar facilmente, e
Kishida se encaixa nesse perfil.”

Os especialistas também dis-
seram que a escolha de Kishida
provavelmente é um sinal de
que, embora Abe seja conhecido
por favorecer uma segurança
forte e tenha uma retórica dura
contra os vizinhos asiáticos, to-
mará uma posição mais mode-
rada por enquanto. Na verdade,
nos últimos dias Abe tomou me-
didas que parecem destinadas a
melhorar as relações com os vi-
zinhos. O novo primeiro-minis-
tro disse que gostaria de mandar
um enviado especial para a Co-
reia do Sul, e indicou que pode
ter se reunido com o embaixa-
dor chinês no Japão.

(Colaboraram Tatsuo Ito, Elea-
nor Warnock e Hiroyuki Kachi.)

Leia na página B10 e B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Curtas

Varejo americano
As vendas no varejo dos Esta-

dos Unidos durante a tempora-
da de festas enfraqueceram nes-
te ano, segundo dados prelimi-
nares levantados pela Master-
Card Advisors SpendingPulse.
Nas oito semanas encerradas no
dia 24 de dezembro, as vendas
no varejo subiram 0,7% na com-
paração anual, o avanço mais
fraco desde 2008, quando o país
estava em recessão.

Imóveis nos EUA
Os preços de imóveis residen-

ciais nos Estados Unidos avança-
ram em outubro. O índice de
preços de imóveis S&P/ Ca-
se-Shiller subiu 4,3% na compa-
ração com outubro do ano pas-
sado, considerando as 20 princi-
pais regiões metropolitanas no
país. O resultado ultrapassa a
previsão de economistas, que
era de aumento de entre 4% e
4,2%. Na comparação mensal,
houve queda de 0,1%. O levanta-
mento para dez metrópoles do
país mostrou aumento de 3,4%
ante outubro do ano passado e
baixa de 0,1% no mês.

PIB paraguaio
O PIB (Produto Interno Bruto)

do Paraguai se contrairá 1,2%
neste ano, por conta da seca que
dizimou a produção agropecuá-
ria do país, disse ontem o Banco
Central. Mas a previsão é de uma
forte recuperação em 2013,
quando a economia registrará
uma expansão de 10,5%, de acor-
do com os cálculos da institui-
ção. Anteriormente, o BC para-
guaio vinha prevendo uma retra-
ção de 1,5% do PIB neste ano com
alta de 9,5% no ano que vem.
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