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Internacional

Crise UE converte, em um ano, déficit de € 12,7 bi em saldo positivo de € 8 bi

Europa importa cada vez
menos e eleva superávit
Fabio Murakawa
De São Paulo

A União Europeia (UE) conse-
guiu no período de um ano con-
verter um déficit comercial de
€ 12,7 bilhões em um saldo positi-
vo de € 8 bilhões, informou ontem
a agência oficial de estatística do
bloco. Segundo a Eurostat, isso se
deve a uma mescla quase equiva-
lente de aumento de exportações e
queda de importações, refletindo
uma queda na demanda que afeta
diretamente o Brasil. O país, um
dos principais parceiros comer-
ciais da UE, viu suas exportações
para a região caírem 12% nos dois
primeiros meses do ano, ficando
atrás somente do Japão e da No-
ruega, ambos com queda de 14%.

Com a crise econômica cor-
roendo o poder aquisitivo dos
europeus, a região acabou redu-
zindo as compras sobretudo de
produtos manufaturados, justa-
mente o setor em que as vendas
brasileiras para a UE tiveram a
maior queda (leia texto abaixo).
Isso levou a zona do euro, onde
estão os países mais duramente
afetados pela crise da dívida, a
atingir um superávit comercial
recorde de € 18,7 bilhões em
março, contra € 6,7 bilhões no
mesmo período de 2012.

No mês, as exportações da re-
gião da moeda comum subiram
2,8%, enquanto as importações
tiveram queda de 1%. “Isso mos-
tra que os mercados externos
são a principal força de deman-
da, para não dizer a única, para a
atividade da eurozona”, disse
Dominique Barbet, economista

do banco BNP Paribas.
Entre abril de 2012 e março des-

te ano, as importações da UE caí-
ram de € 150,3 bilhões para
€ 140,7 bilhões, segundo dados sa-
zonalmente ajustados. Já as expor-
tações subiram de € 137,6 para
€ 148,8 bilhões, disse a Eurostat.

Essa realidade também teve re-
flexos no comércio com os Esta-
dos Unidos, principal parceiro co-
mercial do bloco de 27 países.
Com a queda de 7% nas importa-
ções de produtos manufaturados,
o saldo comercial europeu com os
EUA aumentou de € 12,1 bilhões
para € 13,5 bilhões nos dois pri-
meiros meses deste ano contra o
mesmo período do ano anterior.
Já o déficit comercial com o Japão
caiu de € 2 bilhões para € 500 mi-
lhões no mesmo período. O défi-
cit com a Noruega caiu de € 10,7
bilhões para € 7, 4 bilhões.

As importações caíram com
força em países no como o Itália
(6%), Portugal (6%) e Espanha
(5%), duramente afetados pela
crise. Na França, que entrou ofi-
cialmente em recessão neste tri-
mestre, as compras caíram 2%
nos dois primeiros meses do ano.

A fraca demanda também se
reflete em queda nos preços atra-
vés da região, segundo a Euros-
tat. Em abril, pelo quarto mês se-
guidos, os consumidores da zona
do euro pagaram menos por
bens e serviços, a maior série ne-
gativa desde 2009.

No lado das exportações, os
quatro principais países do bloco
apresentaram melhora em mar-
ço, segundo dados sazonalmente
ajustados da Eurostat. As expor-

tações da Alemanha chegaram a
€ 40,6 bilhões no mês, com ata de
3,2% sobre fevereiro. França
(3,1%), Itália (0,5%) e Espanha
(5,3%) também subiram.

Anteontem, a Eurostat divul-
gou que a economia na zona do
euro se contraiu 0,2% nos primei-
ros três meses do ano. Com isso, a
recessão chegou ao sexto trimes-
tre consecutivo, o que aumenta a
pressão sobre os líderes locais pa-
ra acelerar o crescimento. O Ban-

co Central Europeu (BCE) prevê
que o PIB da região cairá 0,5% nes-
te ano, contra uma estimativa de
0,4% da Comissão Europeia.

O desemprego na região atingiu
o nível recorde de 12,1%. Enquanto
os governos aumentam impostos e
cortam gastos para conter o déficit
público, a austeridade vai minan-
do a demanda por importações. As
vendas no varejo caíram pelo se-
gundo mês seguido em março.
(Com agências internacionais)

Economia do Japão dá
sinais de vigor após
medidas de estímulo
Eleanor Warnock e
Takashi Mochizuki
The Wall Street Journal

O crescimento da economia ja-
ponesa apresentou forte acelera-
ção no início do ano, o sinal mais
concreto até agora de que as novas
políticas de estímulo que trouxe-
ram euforia aos mercados finan-
ceiros também começam a esti-
mular empresas e consumidores.

O Produto Interno Bruto (PIB)
apresentou crescimento anualiza-
do de 3,5% nos três primeiros me-
ses do ano, segundo o governo. O
número representa uma grande
melhora em relação ao crescimen-
to morno de 1% registrado no fim
de 2012, que se seguiu a seis meses
de retração. O avanço também foi
bem maior do que os 2,8% previs-
tos por economistas.

“Esses números, claramente,
vão confirmar a recuperação do Ja-
p ã o”, disse o economista-chefe da
Nomura Securities, Tomo Kinoshi-
ta, antes da divulgação do informe.
“Os gastos dos consumidores estão
mais fortes. As pessoas estão sen-
tindo o ‘impacto de riqueza’ decor -
rente da alta das ações baseada nas
expectativas com a ‘A b e c o n o m i a’”.

A menção de Kinoshita refere-se
ao conjunto de políticas adotadas
desde que o premiê do país, Shinzo
Abe, assumiu o cargo no fim de de-
zembro, comprometendo-se a ti-
rar o Japão de 15 anos de deflação.
Desde então, o governo lançou um
pacote de gastos de 13,1 trilhões
de ienes (US$ 131 bilhões) e indi-
cou um novo presidente para o
Banco do Japão (o banco central),
que arquitetou um plano para in-
jetar dinheiro na economia por
meio de compras maciças de bô-
nus governamentais e para atingir
inflação de 2% daqui a dois anos.

É muito cedo, no entanto, para
dizer que houve uma virada de
tendência na economia japonesa,
que já teve vários inícios de recu-
peração em falso nos últimos 20
anos. Muitos analistas dizem que o
atual ímpeto apenas provará ser
sustentável se Abe puder lançar o
que chamou de “terceira flecha” de
sua estratégia de crescimento — o
pacote, ainda a ser lançado, de me-
didas de desregulamentação e re-
modelação voltadas a consertar
problemas estruturais básicos.

“Não podemos ser muito preci-
pitados em acreditar [em uma re-
cuperação]”, alertou Hideo Kuma-
no, economista-chefe do Dai-ichi
Life Research Institute. Ele diz que
são necessários mais sinais de ino-
vação e mais investimentos de em-
presas para ajudá-las a elevar seu
potencial de crescimento.

Ainda assim, o informe do PIB
aumenta as esperanças de que a
economia, terceira maior do mun-
do e a que está há mais tempo pati-
nando, possa voltar a crescer de
forma mais ampla, em um mo-
mento em que as perspectivas
mundiais continuam incertas. O
índice de crescimento do Japão,
ajustado pelos preços, superou a
expansão dos Estados Unidos no
período de janeiro a março, de
2,5%, assim como o desempenho

da região do euro, que se retraiu
0,9%. Apesar de crescer bem menos
que a China, o ritmo de atividade
no Japão está em alta. Já os chine-
ses, que eclipsaram o Japão há dois
anos ao tornarem-se donos da se-
gunda maior economia do mun-
do, tiveram uma expansão de 7,7%
— índice que representou uma de-
saceleração em relação a 2012.

Os números do PIB são o primei-
ro grande sinal do impacto inicial
das políticas de Abe. Há seis meses,
a previsão média dos principais
economistas era de expansão de
apenas 1,8% para o período, cerca
de metade do anunciado.

A antecipação de um cresci-
mento mais forte com a “Abeco -
n o m i a” já levou as ações japone-
sas a subir 45% desde o início do
ano, para o maior patamar desde
o fim de 2007. Um grande im-
pulso foi a desvalorização de
mais de 20% na moeda local, pa-
ra a faixa de 100 ienes por dólar
pela primeira vez em quatro
anos. O Banco do Japão contri-
buiu para desencadear a desva-
lorização do iene ao promover
grande aumento da base mone-
tária. Acredita-se que a moeda
mais fraca, por sua vez, impul-
sione a economia japonesa,
guiada pelas exportações, ao tor-
nar seus produtos mais competi-
tivos no exterior e ao elevar a re-
ceita internacional das empresas
quando convertida em ienes.

Economistas projetam cresci-
mento sólido à frente para o Japão,
à medida que a “A b e c o n o m i a” —
que começou a fazer efeito no pe-
ríodo de janeiro a março — trocar
para uma marcha mais veloz. Pes-
quisa com 40 economistas feita
pelo grupo de estudos Japan Cen-
ter for Economic Research mos-
trou que eles, em média, preveem
expansão de 2,4% no ano a ser en-
cerrado em março de 2014, em
comparação à projeção anterior
de 1,4%, feita há seis meses.

O panorama não é livre de ris-
cos. Um iene mais fraco tem suas
desvantagens, por elevar o preço
das importações, em especial, de
bens básicos, como alimentos e
combustíveis. E os salários ainda
não começaram a subir, apesar de
Abe ter incitado as empresas a pa-
gar mais aos funcionários. Os salá-
rios nominais caíram 0,6% em
março, na comparação anual, se-
gundo declínio mensal seguido.

Leia na página B8 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Fonte: Cabinet Office. Elaboração: Valor Data
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Manufatura do Brasil perde espaço
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

O Brasil perdeu espaço no mer-
cado da União Europeia no pri-
meiro trimestre. Na comparação
com o mesmo período do ano pas-
sado, as exportações recuaram
11% e atingiram US$ 10,1 bilhões.
Além de registrar encolhimento
nos produtos básicos, onde o país
é mais competitivo e há maior de-
manda europeia, os dados do Mi-
nistério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (Mdic)
mostram um recuo expressivo, de
quase 20%, nas vendas de manufa-
turados. As importações, por outro
lado, subiram 2,4% e ajudaram a
ampliar o déficit com o bloco no
período, que passou de US$ 198
milhões para US$ 1,8 bilhão.

Enquanto as exportações de se-
mimanufaturados mantiveram o
nível de 2012, estacionando em
US$ 1,7 bilhão, a manufatura foi o
setor mais prejudicado com a re-
cessão no bloco europeu. A Em-
braer vendeu 8% menos partes e
peças, assim como os embarques
de máquinas e aparelhos mecâni-
cos perdeu um quarto de mercado.
Se no ano passado o setor havia

vendido US$ 728 milhões de janei-
ro a março, em 2013 o montante
não passou de US$ 543 milhões.

Produtos com menos valor
agregado — mas que são classifica-
dos como manufaturados pelo mi-
nistério — também tiveram sofre-
ram com o arrefecimento da de-
manda europeia. Suco de laranja e
plásticos, por exemplo, recuaram
29% e 27%, respectivamente.

Os básicos, por sua vez, encolhe-
ram 9,3% em valor. Mesmo assim, o
grupo foi responsável por quase a
metade do total das exportações:
US$ 4,7 bilhões. A queda de um

terço nas vendas de café — terceiro
produto mais vendido — e de me-
tade na soja ajudaram a formar o
resultado. O minério de ferro, mes-
mo com preços menores, contra-
balanceou em volume e rendeu
13% a mais para a balança (US$ 1,5
bilhão no total).

O que o Brasil demanda dos eu-
ropeus não sofreu grandes altera-
ções em relação ao ano passado.
Máquins e aparelhos mecânicos,
veículos e produtos farmacêuticos
somaram quase US$ 5 bilhões em
importações, crescendo 8%, 7% e
4%, respectivamente.

Comércio europeu
Importações caem, superávit aumenta

Fonte: Eurostat
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Inflação segue
em baixa na
zona do euro
Agências internacionais

O Índice de Preços ao Consumi-
dor da zona do euro caiu 0,1% em
abril, em relação a março, e acu-
mulou alta de 1,2% em 12 meses,
abaixo do 1,7% acumulado em 12
meses até março. Há um ano, a in-
flação anual estava em 2,6%.

Os números divulgados pela
Eurostat confirmaram as estima-
tivas. O Banco Central Europeu
(BCE) tem como meta um IPC
anual perto porém inferior a 2%.

Abril foi o quarto mês consecu-
tivo de queda da taxa de inflação
na comparação mensal, a se-
quência mais longa de declínio
do índice desde 2009, quando o
IPC caiu de fevereiro a julho.

Para analistas, a inflação baixa
deve deixar o BCE sob pressão pa-
ra reduzir ainda mais os juros.

Em toda a União Europeia, o
IPC ficou estável entre março e
abril e acumulou alta de 1,4% em
12 meses, menor que a de 1,9%
em 12 meses até março.

Protesto ambientalista na China

A
P

Centenas de manifestantes fizeram
um protesto ontem em Kunming
(foto), cidade no sudoeste da China,
contra uma refinaria que planeja
produzir paraxileno — p ro d u to
químico usado na fabricação de
plástico para garrafas PET. O prefeito
de Kunming, Li Wenrong, disse que o
governo municipal vai desativar a
refinaria se “a maioria dos cidadãos
disser não” ao projeto. A cada vez
mais rica população urbana chinesa
começou nos últimos anos a colocar o
meio ambiente entre as suas
preocupações e uma das
consequências é o aumento das
manifestações contra fábricas
poluentes. Ontem, o “Diário do Povo”,
jornal oficial do governo chinês,
anunciou que foram abandonados os
planos para a construção de uma
fábrica de baterias de lítio em
Xangai. Em 2011, Dalian, cidade no
nordeste do país, cancelou a
construção de uma fábrica de
paraxileno. Em novembro de 2012, foi
a vez de Ningbo, no leste chinês,
suspender um projeto petroquímico
após dias de protestos nas ruas.

Mercado imobiliário
dos EUA decepciona
Agências internacionais

As construções de imóveis re-
sidenciais nos Estados Unidos
caíram 16,5% em abril, para 853
mil unidades na taxa anualizada,
informou ontem o Departamen-
to do Comércio do país. Foi o pior
resultado desde novembro.

Apesar da piora do indicador,
economistas dizem que o mercado
imobiliário será um dos principais
propulsores da economia ameri-
cana neste ano, desde que o au-
mento dos preços de materiais de
construção e a diminuição dos ter-
renos disponíveis para construção
não desaceleram a atividade.

Apesar da forte queda nas
construções no mês passado, as
construtoras mostram-se con-
fiantes. Uma pesquisa divulgada
nesta semana por uma associa-

ção do setor, a NAHB, mostrou
que a confiança subiu de 41 pon-
tos em abril para 44 em maio.

Já o número de permissão para
novas construções, um indicati-
vo da atividade no futuro, subiu
14,3% em abril, para a taxa anua-
lizada de 1,02 milhão, segundo o
relatório, na maior alta desde ju-
nho de 2008. Analistas estima-
vam alta de 2,5%, para 930 mil.

Ainda ontem, o Departamento
do Trabalho informou que o nú-
mero de pedidos de seguro-de-
semprego subiu em 32 mil na se-
mana encerrada em 11 de maio,
passando de 328 mil (dado revisa-
do) para 360 mil, de acordo com
dados ajustados sazonalmente. O
departamento também anunciou
que Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC) caiu 0,4% em abril na
comparação com março.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




