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O presidente do Banco Central, Alexandre
Tombini, disse no fimde semana em Istam-
bul que a alta do dólar é um fenômeno

mundial e que o “repasse do dólar para a economia
brasileira é limitado”.
O fato de ser um fenômeno mundial, ou seja, a

moeda americana estar subindo no mundo intei-
ro, não significa que não nos afeta. Complicamais
um pouco. Mas o Banco Central nem por isso tem
que tentar intervir para derrubar o dólar; pode fa-
zê-lo— como explicou o presidente do BC—para
evitar o excesso de volatilidade.
O câmbio é uma relação delicada. Se sobemuito,

encarece o endividamento externo dos países e das
empresas; se caimuito, prejudica a balança comer-
cial. Quando o governo decide defender uma dada
taxa de câmbio acaba enfrentando corridas contra
a moeda local. O dólar incomoda quando sobe, in-
comoda quando cai. Basta ver as declarações das
autoridades a cada movimento mais acentuado.
Desde o final do anopassado houve vários desses

momentos assim. O dólar subiu bastante no ano
passado, e oministro da Fazenda sempre comemo-
rou o fato comoumsinal de que isso ajudaria os ex-
portadores. Chegou a dizer, em novembro, que o
câmbio acimadeR$ 2 tinha vindo para ficar. A ideia
geral que passou foi de que se tentaria desvalorizar
mais o real. Quando o dólar se aproximou de R$
2,15, o Banco Central entrou derrubando e isso in-
verteu totalmente a curva. E o entendimento geral
foi que o BC estava
tentando derrubar o
dólar para melhorar a
inflação.
Quando, no final de

janeiro, chegou a ame-
açar ficar abaixo de R$
2,00, o ministro Guido
Mantega disse que o
governo não estava
mudando a política
cambial e que não per-
mitiria a “valorização
especulativa” da moe-
da. Na época, Mantega
disse: “É verdade que
no passado tivemos
elevação do dólar e
nós apoiamos. Tive-
mos 20% de desvalori-
zação do real e isso
afeta a inflação”, disse.
O “apoio” dado à alta

do dólar quando ele estava fraco no resto do mun-
do foi dado na convicção de que isso afetaria favo-
ravelmente a balança comercial e não teria maior
impacto na inflação. Ocorre que o Brasil está com
déficit na balança comercial e inflação alta.
O resultado da balança comercial de maio foi o me-

lhor número do ano, mas foram magros US$ 760 mi-
lhõesde superávit.Noano, odéficit está emUS$5,4bi-
lhões. A Associação do Comércio Exterior do Brasil
(AEB) vai rever a projeção da balança comercial só em
julho,mas o presidente da associação, José Augusto de
Castro, disse que dá para explicar esse resultado pelas
exportações de soja, minério de ferro e petróleo. Só de
petróleo, emquantidade, aquedaéde45%, emgrande
parte pela produçãomenor da Petrobras.
O real mais fraco é uma das causas da inflação

mais alta. Desde 2011, nossamoeda vemperdendo
valor ano a ano. Em janeiro de 2011, o dólar valia
R$ 1,65. Chegou a cair para R$ 1,55 em abril daque-
le ano, mas fechou em R$ 1,87, numa valorização
de 13% no período. No ano seguinte, nova alta do
dólar, que fechou em R$ 2,04, ganhando 9%. Na
sexta-feira, fechou em R$ 2,14, com valorização de
5% desde janeiro e alta de 7% em maio. Ao todo, a
moeda americana ficou 30%mais forte desde que a
presidente Dilma tomou posse e escolheu a políti-
ca de umamoeda mais desvalorizada. l

O peso do dólar
Um evento isolado não é detonador de
inflação. Normalmente, os preços sobem como
resultado de um conjunto de problemas. A alta
do dólar agora é um complicador porque se
soma a todos os fatores que têmmantido a
inflação alta, apesar do baixo crescimento do
PIB. O trabalho do Banco Central ficará um
poucomais difícil a partir do salto de 7% que o
câmbio deu nomês demaio.
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A alta do dólar é um
complicador a mais porque
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inflação alta com PIB baixo

2
Se o dólar sobe muito,
encarece a dívida das
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O dólar ficou 30% mais caro
desde que Dilma tomou
posse e escolheu a política
do real mais fraco
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-PEQUIM ENOVAYORK-Nomais recente
sinal de que a economia chinesa
vem perdendo força, a atividade
industrial encolheu emmaio pe-
laprimeira vez emsetemeses eo
setor de serviços também esfri-
ou. O Índice de Gerentes de
Compras calculadopelos bancos
HSBC/Markit caiupara49,2pon-
tos em maio, menor nível desde
outubro de 2012 e abaixo dos
50,4 de abril, devido àqueda tan-
to da demanda doméstica quan-
to externa. O número ficou ligei-
ramente abaixo da leitura preli-
minar de 49,6 pontos divulgada
em 23 demaio, e abaixo damar-
ca de 50 que separa expansão de
contração.
Para o economista-chefe do

banco Nomura em Hong Kong,

Zhiwei Zhang, o enfraqueci-
mento da atividade econômica
chinesa no primeiro trimestre
surpreendeu os mercados e es-
sa tendência pode não ter mu-
dado no segundo trimestre:
—Achamos que o crescimen-

to econômico da China prova-
velmente continuará a desace-
lerar — disse ele.

MENOS EXPORTAÇÕES
Aestatística oficial sobre a indús-
tria chinesa, porém, ainda apon-
ta ligeiro avanço no setor indus-
trial. O Índice de Gerentes de
Comprasoficial,divulgadonosá-
bado, subiu a 50,8 emmaio ante
50,6emabril, embora tenha indi-
cadoquedadasencomendasdos
mercados de exportação. O índi-

ceoficialdaChinaparaosetorde
serviços, divulgado ontem, tam-
bém indicou uma desaceleração
do crescimento. Ele caiu para
54,3 pontos em maio ante 54,5
em abril, menor nível desde se-
tembro do ano passado.
As Bolsas europeias fecharam

em queda, refletindo os dados
da indústria chinesa e também
sinais de fraqueza da economia
de americana e alemã.NaEuro-
pa, Londres recuou 0,88%;
Frankfurt, 0,76%; e Paris, 0,71%.
Na Ásia, o Nikkei, de Tóquio,
despencou para o menor pata-
mar em seis semanas, ao recuar
3,72%. A queda reflete ainda
uma correção da forte valoriza-
ção do índice nas semanas an-
teriores. As ações australianas

caíram 0,78%, as sul-coreanas,
0,57%; e Xangai terminou está-
vel, com queda 0,06%.
Em uma sessão volátil, as

ações em Wall Street encerra-
ram em alta, mas o dólar caiu,
depois que dados mostraram
que a atividade industrial
americana recuou pela pri-
meira vez em seis meses, ele-
vando as preocupações quan-
to à força da recuperação da
economia. O Dow Jones subiu
0,9%, o S&P 500 avançou 0,6%,
e o Nasdaq, 0,3%.
Com a queda de encomen-

das, a atividade industrial nos
EUA recuou de 50,7 pontos em
abril, para 49 no mês passado,
abaixo das projeções de 50,7
pontos. l

Atividade industrial da China cai
em maio pela 1ª vez em 7 meses
Queda gera dúvidas sobre recuperação. Setor nos EUA também recua

OIT prevê 207 milhões sem trabalho em 2015
Déficit de vagas
é estimada em

30milhões este ano
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Cinco anos após o início da cri-
se global, o mercado de traba-
lho ainda está longe de retornar
ao nível de antes da turbulên-
cia. Relatório da Organização
Internacional do Trabalho
(OIT), intitulado “Reparando o
tecido econômico e social”, esti-
maqueonúmerodedesempre-
gadosnomundocheguea207,8
milhõesem2015, frenteaos cer-
cade 200milhões atuais.Odéfi-
cit em relação ao número de
empregos de antes da crise ain-
da é de 14 milhões de vagas. Se
considerados os 16,7 milhões
de jovens que chegarão aomer-
cado ainda este ano, a falta de
postos de trabalho é estimada
em 30,7 milhões em 2013.
O cenário da OIT traça uma

situação desigual, em que eco-
nomias emergentes e em de-
senvolvimento mostram uma
recuperação bem mais rápida
que a de economias avançadas.
A taxa de desempregomundi-

al está hoje em 5,9%, 0,5 ponto
percentual acima dos 5,4% no
período pré-crise. E o que preo-

cupa, segundoaOIT, é queode-
semprego continua a subir. Ao
longo de 2012, foram três mi-
lhões de desempregados a mais
no mundo. Já o nível de ocupa-
ção — que corresponde às pes-
soas empregadas com mais de
15 anos em relação ao total des-
sa faixa etária na população —
estava em 55,7% no quarto tri-
mestre de 2012, frente aos 56,6%
do quarto trimestre de 2007.
OBrasil éumdos19países, en-

tre as 65naçõesdo levantamento

daOIT, emqueonível de ocupa-
ção avançou entre o quarto tri-
mestrede2007e igualperíodode
2012. Ao lado do país, estão Chi-
le, Rússia e Alemanha, entre ou-
tros. Em um segundo grupo, de
24 países, houve melhora, mas
insuficiente para atingir os níveis
de antes de 2007, e, no terceiro
grupo, com 22 países, sobretudo
dazonadoeuro, a taxadeocupa-
ção atinge em média 2,8 pontos
percentuais inferior ao do quarto
trimestre de 2007. l

U
REDUÇÃODAPOBREZA

SALÁRIO MÍNIMO NO
BRASIL É ELOGIADO

AOITelogiouoBrasil pelas
políticasdevalorizaçãodesalário
mínimoeoprogramaBolsa
Família, citadoscomo
instrumentosparaa reduçãoda
pobreza.No relatóriodivulgado
ontem,aentidadedestacoua
importânciadeumsistemaamplo
decoberturadosaláriomínimoe
deumapolíticaadequadade
reajustedopiso salarial como
partedosesforçosparaampliar a
proteção social. AOITcitaque,
numcenáriodecrise externa, os
ganhosdosaláriomínimoajudam
aestimular ademandadoméstica.

“No Brasil, um salário mínimo
mais forte e o Bolsa Família são
duas das mais citadas medidas
para explicar a redução da
pobreza, que estimulou o motor
da economia do país”, diz trecho
do relatório. Entre 2003 e 2013,
o ganho real do salário mínimo
no Brasil foi de 70,49%,
segundo dados do Dieese.

A OIT destacou, ainda, que o
aumento do salário mínimo no
Brasil se traduziu em ganhos
para os grupos de renda média.

NÚMERO DE DESEMPREGADOS

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT)
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Economias avançadas
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Projetos de Geração Eólica
AsCentrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, torna pública a intenção
de formar parceria com Empresas detentoras de Projetos de Geração de Fonte
Eólica, para participação em Leilões para contratação de energia proveniente de
empreendimentos eólicos e, ou Ambiente de Contratação Livre (ACL), e em caso de
êxito no(s) certame(s), constituir(em) Sociedades(s) de Propósito Específico – SPE(s).
Informações adicionais encontram-se disponibilizadas na página da empresa
na internet: www.eletronorte.gov.br; onde os interessados deverão preencher o
Formulário de Cadastramento até o dia 24/06/2013.
Contatos poderão ser feitos pelo e-mail leilaogeracao@eletronorte.gov.br.

CHAMADA PÚBLICA

Ministério de
Minas e Energia

TRIBUNALREGIONALELEITORALDOMARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2013

O TRE/MA torna público que realizará no dia 14/06/13, às 14:00h (horário de Brasí-
lia-DF), através do site: www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, objetivando registro de preço para contratação de
empresa para execução de serviços de sondagem a percussão nos terrenos destinados
a construção de unidades do TRE-MA. O edital poderá ser adquirido pelo e-mail:
licitacao@tre-ma.gov.br ou com apresentação de um CD ou pen drive, na CPL do
TRE/MA. Endereço: Av. Sen. Vitorino Freire, s/n° – Areinha – São Luis/MA, Fone/
Fax: (98) 2107-8802/8876.

São Luís, 04 de junho de 2013.
KÁTIALIMA SILVAMIRANDA

Chefe da Seção de Licitação
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O melhor da gastronomia e do vinho como
o português da região do
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 jun. 2013, Economia, p. 20.




