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Internacional

Recuperação Atividade da indústria e emprego perdem fôlego em abril

Economia dos EUA dá mais
sinais de desaceleração
Sudeep Reddy
The Wall Street Journal

Indicadores importantes do se-
tor manufatureiro e do mercado
de trabalho dos EUA mostraram
mais desaceleração em abril.

O Instituto para Gestão da
Oferta dos EUA (ISM, na sigla em
inglês) informou ontem que seu
índice da atividade de manufatu-
ra caiu de 51,3 em março para
50,7 no mês passado, pouco aci-
ma de 50, a linha divisória entre
expansão e contração. A pesquisa
com gerentes de compra con-
cluiu que os preços das matérias-
primas e o emprego nas fábricas
estagnaram. Mas as novas enco-
mendas e a produção ganharam
impulso, o que traz alguma espe-
rança para os próximos meses.

“É definitivamente um momen-
to de fraqueza” no setor, disse Bra-
dley Holcomb, chefe do comitê de
pesquisa de manufatura do ISM.
Mas os entrevistados ainda espe-
ram que o segundo semestre seja
melhor, disse ele, “então, não passa
disso: uma fraqueza temporária”.

Outro relatório sobre o empre-
go no setor privado, divulgado on-
tem, mostrou que o mercado de
trabalho continua desacelerando.
A processadora de contra-cheques
Automatic Data Processing e  a Mo -
ody ’s Analytics estimaram que os
empregadores do setor privado
adicionaram 119 mil postos de
trabalho às suas folhas de paga-
mento em abril. O número ficou
abaixo do aumento revisado de
março, que foi de 131 mil vagas.

Os dados reforçaram o temor
de uma desaceleração do cresci-
mento do emprego, depois que o
último relatório oficial do Depar-

tamento de Trabalho dos EUA
mostrou crescimento de apenas
88 mil empregos em março. Antes
da divulgação dos dados da ADP,
analistas haviam estimado que o
relatório do governo para abril, a
ser divulgado amanhã, mostraria
um crescimento em torno de 150
mil empregos não-agrários.

Os dados disponíveis até agora
de março e abril sugerem que a
economia americana está se desa-
quecendo na primavera (no he-
misfério norte), assim como ocor-
reu nos últimos três anos. Alguns
setores, como o imobiliário e o de
vendas de automóveis, conti-
nuam resistindo (leia texto abai-
xo). Mas isso não parece suficiente
para compensar o impacto causa-
do pelos cortes no orçamento do
governo e o crescimento menor
de outros países, o que está frean-
do a economia dos EUA.

Um relatório sobre a atividade
de construção em março, divulga-
do ontem pelo Departamento de
Comércio, indicou uma queda de
1,7% nos gastos do setor. A redução
das despesas de governos e empre-

sas superou o aumento na cons-
trução de residências ligado à me-
lhoria do mercado imobiliário.

Muitas empresas continuam
hesitando em alavancar seus pla-
nos de expansão muito rapida-
mente, dados os riscos da econo-
mia. O Departamento de Comér-
cio informou na semana passada
que o Produto Interno Bruto dos
EUA cresceu 2,5% no primeiro tri-
mestre, taxa anualizada, abaixo
do que muitos analistas espera-
vam, em parte por causa dos cor-
tes de gastos governamentais.

“Enquanto o PIB e o emprego
continuarem crescendo pouco, to-
do mundo vai naturalmente ficar
nervoso e precavido, então nin-
guém vai querer comprar mais do
que o absolutamente necessário”,
disse esta semana a investidores o
presidente da siderúrgica U.S. Ste-
el, John Surma, depois que a em-
presa queda de 11% nas vendas do
primeiro trimestre, em relação ao
mesmo período de 2012. Ele disse
ainda que o mercado de residên-
cias “está se movendo na direção
certa [...] mas o não residencial ain-

da vai levar um tempo”.
Os indicadores do ISM para o

setor industrial ficaram estagna-
dos em parte porque as empresas
estão estocando menos matéria-
prima à espera de que os preços
caiam ainda mais com o desaque-
cimento do mercado mundial de
commodities. Esses preços baixos
poderiam ajudar os lucros das
empresas nos próximos meses.

Na pesquisa do ISM, um certo
número de fabricantes ainda re-
gistrou um crescimento estável ou
até mesmo maior na demanda. O
instituto disse que 14 entre 18 se-
tores da indústria manufatureira
relataram crescimento durante o
mês, sendo que setores importan-
tes, ligadas às áreas de construção
e automóveis, permaneceram for-
tes. Os cortes nos gastos do gover-
no parecem ter atingido os fabri-
cantes de equipamentos eletrôni-
cos e do setor de transporte, prin-
cipalmente as empresas do seg-
mento de aviação de guerra.

Leia na página B10 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Fontes: Departamento do Comércio dos EUA e Instituto para Gestão da Oferta - The Wall Street Journal

Perdendo força
Gastos com construção recuam, indústria expande lentamente e preços ficam estáveis 

   Gastos com construção  
(taxa anual dessasonalizada) - US$ trilhões

Índice de atividade da indústria Índice de var. dos preços da indústria
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Preços sobem e mercado
imobiliário americano
mantém recuperação
Sergio Lamucci
De Washington

O mercado imobiliário ameri-
cano ganha fôlego, com forte ele-
vação dos preços, crescimento ex-
pressivo do investimento residen-
cial e um número razoável de ven-
das de imóveis novos. A demanda
em alta e a pouca oferta jogam as
cotações para cima, num cenário
em que o Federal Reserve (Fed, o
banco central dos EUA) se esforça
para manter baixos os juros de
longo prazo, por meio das com-
pras mensais de US$ 85 bilhões de
títulos públicos e papéis lastrea-
dos em hipotecas imobiliárias.

Esse bom momento do setor
ajuda a melhorar a confiança de
muitos consumidores, que se be-
neficiam ainda da valorização das
bolsas de valores. O mercado de
trabalho ainda fraco, contudo, po-
de afetar o ritmo da recuperação
do segmento, advertem analistas.

Em fevereiro, o índice de pre-
ços de imóveis S&P/Case-Shiller
para as 20 maiores regiões metro-
politanas subiu 9,3% em relação
ao mesmo mês de 2012. Foi a
maior alta desde maio de 2006
nessa base de comparação. Em
Phoenix, houve um salto de 23%.

Para a economista Michelle
Meyer, do Bank of America Merrill

Lynch, a baixa oferta de imóveis e a
demanda forte por parte de inves-
tidores explica esse salto do preço
de imóveis, que ainda estão, po-
rém, 27,5% abaixo do nível recorde
atingido em abril de 2006. “Acho
que a recuperação é sustentável,
mas a alta de preços não deverá se
manter no atual ritmo”, diz. Em al-
gum momento, a oferta vai crescer
e a participação de investidores vai
cair. Para 2013, ela prevê alta de
quase 8% do preço de imóveis.

Economista-chefe da empresa
imobiliária Trulia, Jed Kolko diz
que o bom momento do mercado
imobiliário não se limita à alta de
preços. A retomada judicial de
imóveis caiu significativamente,
assim como o número de unidades
vagas, o que são bons indicadores
para o setor. Em março, a média
nacional das retomadas de imó-
veis ficou em 2,8% do total de casas
com financiamento, abaixo dos
3,5% do mesmo mês de 2012.

Para Kolko, a melhora do merca-
do de trabalho nos últimos anos,
ainda que pouco expressiva, aju-
dou a dar fôlego à demanda. A taxa
de desemprego segue alta — 7,6%
em março — mas está menor que
os 10% de outubro de 2009.

Jennifer Lee, economista da
BMO Capital Markets, vê um im-
pacto positivo da alta de preços de

Fonte: S&P Dow Jones. * Série com ajuste sazonal. Índice em pontos (2000=100) 
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imóveis na confiança do consumi-
dor, para quem o aumento do va-
lor de suas casas melhora sua si-
tuação financeira. Medido pela
Conference Board, a confiança do
consumidor subiu de 61,9 pontos
em março para 68,1 em abril, o
maior nível em cinco meses.

Jennifer também espera uma
desaceleração do ritmo de alta dos
preços, projetando para o índice
S&P/Case-Shiller alta de 7,3% neste
ano e de 6,3% no ano que vem. Para
ela, o mercado de trabalho é um
risco para a sustentabilidade da re-
cuperação do setor imobiliário.
Houve melhora em relação ao pior
momento da crise, mas a geração
de empregos não é das mais fortes,
e a economia dá sinais de desacele-
ração. Esse movimento pode se in-
tensificar nos próximos meses, da-
do o impacto dos cortes de gastos
públicos de US$ 85,3 bilhões que
entraram em vigor em março.

Outro indicador que mostrou a
força do setor imobiliário foi o in-
vestimento residencial no primei-

ro trimestre, segundo números
das contas nacionais do período. O
indicador subiu 12,6% em termos
anualizados, na comparação com
o trimestre anterior, na série com
ajuste sazonal. É um sinal de que a
oferta futura de imóveis vai au-
mentar, dizem Jennifer e Kolko. E a
expectativa é que ele siga em alta
significativa, ajudando a compen-
sar o efeito negativo que a política
fiscal terá sobre a economia.

Analistas destacam a importân-
cia da atuação do Fed para o mer-
cado imobiliário. A política mone-
tária do banco central americano
mantém baixos os juros de longo
prazo, reduzindo os custos de em-
préstimos. Isso tem contribuído
especialmente para um refinan-
ciamento de hipotecas, diz Kolko.

Ontem, foram divulgado os
gastos com construção em mar-
ço. As despesas com construção
residencial subiram 0,7% em re-
lação a fevereiro, na série com
ajuste sazonal. Os gastos não re-
sidenciais caíram 2,9%.

Protestos no Dia do Trabalho

A
P

Manifestantes tomaram as ruas de
vários países da Europa ontem, para
marcando o Dia do Trabalho com
diversos protestos contra as medidas
de austeridade no continente. Na
Espanha, dezenas de milhares
pediram um pacto nacional contra o
desemprego crescente, que já
superou os 27% e passa de 50% entre
os jovens. Em Madri (foto), a
manifestação reuniu mais de 50 mil

pessoas, que também criticaram as
políticas de austeridade do governo
do premiê Mariano Rajoy. Em Atenas,
sindicalistas, aposentados e
desempregados fizeram protestos no
centro da capital do país, há cinco
anos em recessão, e os sindicatos
fizeram uma greve que afetou
parcialmente o transporte público na
capital. Em Istambul, na Turquia,
houve choques com a polícia.

Números errados
minam confiança
no governo Piñera
Jude Webber
Financial Times, de Buenos Aires

O Chile, país com reputação de
precisão germânica, mergulhou
em um embaraçoso escândalo es-
tatístico, meses antes da eleição
presidencial que pode representar
à volta da esquerda ao poder.

Para analistas que vêm questio-
nando a habilidade do governo do
bilionário empresário e presidente
Sebastián Piñera para manter a in-
flação em 1,5% em 2012, apesar do
crescimento de 5,65 da economia
no ano passado, a resposta é sim-
ples: isso não ocorreu. Diversos
economistas afirmam que a infla-
ção desde 2009 vem sendo, de fato,
de 1 a 1,5 ponto percentual mais
alta do que diz o governo.

Até mesmo o censo do ano pas-
sado, classificado como o melhor
da história do Chile, está sendo
posto em dúvida. Mariana Alcér-
reca, uma experiente funcionária
do INE (Instituto Nacional de Es-
tatísticas) disse ao site de jornalis-
mo investigativo Ciper que a dire-
ção do instituto havia adicionado
800 mil pessoas ao censo que ja-
mais foram entrevistadas.

O governo tem tomado medi-
das para investigar o caso e nega
um erro proposital. Mas os es-
cândalos — após alegações no
ano passado, veementemente
negadas pelo governo, de que
houve manipulação de dados de
pobreza para fins políticos —
custaram ao diretor do IN, Fran-
cisco Labbé, seu emprego e mi-
naram a credibilidade do Chile.

Eles também colocaram uma
sombra sobre os meses finais do
governo Piñera e seu ambicioso
plano de impulsionar a economia,
com um crescimento de 6% do PIB
e 1 milhão de novos empregos.

“Piñera tem obsessão por ficar
marcado como tendo feito o me-
lhor governo da história do chile
e ele tem jogado um pouco com
os números. Não os alterando,
mas pela maneira com que os
apresenta, adoçando [os núme-
ros]”, disse Patricio Navia, da New
York University (NYU). “Mas ele é
pego imediatamente.”

Piñera não pode por lei tentar
um segundo mandato nas eleições
de novembro, e o caminho agora
parece limpo para a ex-presidente
socialista Michelle Bachelet retor-
nar ao cargo no ano que vem. Espe-

cialmente depois que Laurence
Golborne, a esperança mais caris-
mática da direita, foi forçado a reti-
rar sua candidatura nesta semana
graças a dois escândalos distintos.

A candidatura de Golborne já
estava em xeque na semana pas-
sada, depois que a Suprema Cor-
te multou a varejista Cencosud
em US$ 70 milhões por cobrar de
maneira inadequada seus clien-
tes ao aumentar as tarifas do car-
tão de crédito da rede quando ele
era seu presidente. Golborne dis-
se que estava seguindo diretrizes
do conselho de administração.

O último prego no caixão veio
quando se descobriu que, enquan-
to ministro, Golborne não havia
declarado um investimento no pa-
raíso fiscal das Ilhas Virgens Britâ-
nicas. Ele diz ter fornecido todas as
informações exigidas por lei, mas
acabou substituído como candi-
dato do partido UDI, um dos dois
da coalizão de Piñera, por Pablo
Longueira, ministro da Economia,
que responde pelo INE.

Tentando minimizar os danos
causados pelo escândalo do INE, o
governo nomeou para chefiá-lo o
respeitado acadêmico Juan Coey-
mans. Ele deve promover uma au-
ditoria do censo, e a cesta de pro-
dutos da inflação está prestes a ser
revisada, com uma nova base en-
trando em vigor no próximo ano.

Parte do problema com os da-
dos da inflação no Chile está rela-
cionada à medição nos setores de
vestuário, um componente-chave
do índice. Mas a revisão causará
um indigesto aumento no índice
de inflação. “Eu não sei se houve
uma pressão direta [do governo
sobre o INE] com respeito à infla-
ção. Eu acho que foi mais medo
do diretor de introduzir mudan-
ças que levariam a uma alta”, dis-
se uma fonte do instituto. “As dis-
torções ainda permanecerão em
vigor por alguns meses.”

Dúvidas sobre os dados de infla-
ção ainda levantam questões sobre
os números do crescimento. Mas o
ponto principal, segundo Eduardo
Engel, da Universidade do Chile, é
que a inflação baixa tem ajudado a
manter as taxas de juro do país em
5% nos últimos 15 meses, apesar da
sugestão de que a economia está se
superaquecendo. “A taxa atual
provavelmente teria subido se o
índice de preços ao consumidor
não tivesse enviesado.”

Bolívia expulsa USAID
De São Paulo

O presidente da Bolívia, Evo Mo-
rales, expulsou do país a Agência
dos Estados Unidos para Assistên-
cia Internacional (USAID) por “in -
gerência em assuntos internos” e
também, segundo jornais locais,
como retaliação à afirmação do se-
cretário de Estado americano,
John Kerry, que disse que a Améri-
ca Latina é o “quintal” dos EUA.

Em um ato de celebração ao dia
do trabalho em La Paz, Morales
afirmou que a agência americana
“fica manipulando nossos dirigen-

tes, manipulando nossos compa-
nheiros de base com esmolas.

A USAID, que presta trabalhos
de cooperação em áreas como saú-
de e educação, tem sido frequente-
mente acusada por governos não
alinhados aos EUA de interferên-
cia em assuntos internos, ajuda a
ONGs opositoras e espionagem.

Morales disse que o governo as-
sumirá os programas sociais e am-
bientais que executados pela
agência. Em 2008, ele expulsou o
embaixador dos EUA por “conspi -
rar com opositores” e a agência an-
tidrogas DEA, por espionagem.

Indústria freia na China
Dow Jones Newswires

O índice oficial dos gerentes de
compras (PMI, na sigla em inglês)
do setor industrial na China desa-
celerou para 50,6 em abril, ante os
50,9 em março, segundo dados di-
vulgados ontem pela Federação de
Logística e Compras da China.

O resultado de abril foi inferior
à mediana das estimativas feitas
por economistas ouvidos pela
Dow Jones Newswires, que aponta-
va 50,9. Leituras acima de 50 indi-
cam expansão da atividade indus-
trial ante o mês anterior; e abaixo

desse patamar, há retração.
“A pequena queda na leitura do

PMI em abril indica que a recupe-
ração econômica ainda não é sóli-
d a”, disse a Federação no comuni-
cado. A entidade apontou o fraco
desempenho das novas encomen-
das e dos pedidos de exportação, o
que teve efeito também sobre as
compras de matérias-primas.

A leitura preliminar do PMI
medido pelo HSBC também
aponta desaceleração em abril,
para 50,5, ante 51,6 de março. O
dado final do HSBC para abril se-
rá divulgado hoje.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 Maio 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




