
A economia está
melhorando e,
por isso, não deveria
ser uma surpresa que
se importe mais e
que o déficit aumente
JoelNaroff
Analista da Naroff Economic
Advisors

“

O déficit comercial dos Estados
Unidos continuou em alta em
abril em consequência do au-
mento das importações, segun-
do dados divulgados ontem pe-
lo Departamento de Comércio.
O saldo negativo ficou em US$
40,3 bilhões, 8,5% a mais do
que em março, quando havia re-
gistrado queda de 15,2%, den-
tro das previsões dos analistas
que calculavam o resultado ne-
gativo de US$ 41 bilhões em
abril. Contudo, em relação a
abril de 2012, verificou-se retro-
cesso de 13,5%.

O déficit de março foi revisa-
do para US$ 37,1 bilhões, ante
US$ 38,8 bilhões anteriormente.

O déficit de abril é resultado
do aumento das importações em
abril (+2,4% a US$ 227,7 bi-
lhões), enquanto as exportações
registraram expansão bem me-
nor (+1,2% a US$ 187,4 bilhões).

As importações de bens de
consumo dispararam (+7,2% a
US$ 44,3 bilhões), principal-
mente as de telefones celulares
(+12,3%), seguidas pelas com-
pras de automóveis e equipa-
mentos para veículos (+5,3%, a
US$ 25,5 milhões).

As cifras do comércio exterior
refletem um crescimento da de-
manda na maior economia do
mundo, na medida em que o mer-
cado de trabalho melhora lenta-
mente e o setor imobiliário se re-
cupera com a ajuda das políticas
de estímulo do Federal Reserve
(banco central).

“A economia está melhorando
e, por isso, não deveria ser uma
surpresa que se importe mais e
que o déficit aumente”, justifica
o analista Joel Naroff da Naroff
Economic Advisors.

“A atividade comercial real
também foi mais fraca, sugerin-
do que o comércio líquido conti-
nua a ser um obstáculo na ativi-
dade econômica doméstica”,
contrapõe o economista sênior
da TD Securities Millan Mulrai-
ne, em Nova York.

Os consumidores, a maior
fonte de estímulo da economia
norte-americana, mostram um
crescente apetite pelos bens es-
trangeiros. Além disso, a análise
detalhada por país, mostra forte
aumento do déficit da balança
comercial com a China, dias de-
pois do encontro oficial do presi-

dente chinês, Xi Jinping, com o
presidente norte-americano, Ba-
rack Obama.

O déficit comercial com a po-
tência asiática que tinha caído
em fevereiro e março, subiu
34,6% em abril a US$ 24,1 bi-
lhões, impulsionado pelo au-
mento de 21,2% das importa-
ções de produtos chineses e que-
da de 4,2% das exportações nor-
te-americanas.

O desempenho do comércio
exterior subtraiu 0,20 ponto per-
centual do Produto Interno Bru-
to (PIB) dos Estados Unidos do
primeiro trimestre.

A média móvel de três meses
da balança comercial, que elimi-
na a volatilidade mensal, caiu pa-
ra US$ 40,42 bilhões nos três me-
ses até abril ante US$ 41,22 bi-
lhões no período anterior.

Indústria e imóveis
avançam em maio e abril

Com desempenho aparente-
mente contraditório com os da-
dos da balança comercial, a indús-
tria dos EUA apresentou expan-
são em maio, de acordo com a
pesquisa Índice dos Gerentes de
Compras (PMI) divulgada no iní-
cio da semanaa, embora o ritmo
ainda seja lento.

A empresa de dados financei-
ros Markit informou que seu PMI
final da indústria subiu para 52,3
em maio, ante 52,1 em abril, me-
lhor que a leitura preliminar de
51,9. Uma leitura acima de 50 indi-
ca expansão.

Outros dados divulgados es-
ta semana indicam a reativação
de algunn setores, como o de
veículos, cujas vendas em maio
superaram as expectativas ao su-
birem 8% em relação ao mesmo
período do ano passado, segun-
do a consultoria Autodata Corp.
As vendas totais em base ajusta-
da sazonalmente foram de 15,3
milhões de unidades no mês, en-
quanto analistas consultados pe-
la Thomson Reuters esperavam
um ganho de 6%, para 15,1 mi-
lhões de veículos em base anua-
lizada.

No mercado imobiliário, os
gastos com construção subiram
levemente em abril, ajudados pe-
las despesas empresariais, que
compensaram o recuo dos proje-
tos de moradias privadas.

Verificou-se alta de 0,4% nos

gastos em abril, para o valor
anual de US$ 861 bilhões, menor
do que o aumento de 0,8 % que
era esperado por analistas con-
sultados pela Reuters. O Depar-
tamento de Comércio revisou os
gastos de março para mostrar
queda de 0,8% menor do que o

informado inicialmente.
Na visão de analistas, apesar

dos dados positivos em alguns
setores, no conjunto a econo-
mia ainda sofre os efeitos das
medidas de austeridade do go-
verno, que ainda se mantém em
lenta expansão. Agências
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Importações da China elevam
o déficit comercial dos EUA

Portode
LosAngeles,
naCalifórnia:
desembarques
superamos
embarques

Influenciado pelo aumento das compras de bens de consumo, principalmente telefones celulares, saldo da

balança norte-americana fica negativo em US$ 40,3 bilhões em abril, 8,5% a mais do que o registrado em março
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Istambul vive o quinto dia de protestos
Milhares de manifestantes tomaram novamente ontem à tarde a

Praça Taksim, em Istambul, no quinto dia de protestos, apesar dos

pedidos do governo para que as pessoas evitassem manifestações

mais acaloradas. Os manifestantes entoavam cantos hostis ao

primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, mas não foram registrados

incidentes envolvendo as forças de ordem e manifestantes. AFP

YannisBehrakis/Reuters

A União Europeia (UE) impôs
“por unanimidade” tarifas aos
painéis solares chineses, ape-
sar da resistência de vários paí-
ses europeus, liderados pela
Alemanha e as ameaças de re-
presálias de Pequim. “Decidi-
mos por unanimidade impor
tarifas de forma provisória” à
importação de painéis solares,
disse o comissário europeu do
Comércio, Karel de Gucht em
uma coletiva de imprensa.

Após “exaustiva investiga-
ção”, a Comissão Europeia (CE)
acusa a China de inundar o mer-
cado europeu com painéis sola-
res até 88% mais baratos, “o
que prejudica as empresas euro-
peias”.

“Está claro que o dumping
prejudica a indústria de pai-

néis solares da União Europeia e
ameaça 25.000 empregos”, disse
o comissário.

Em uma primeira fase, as tarifas
foram estabelecidas em 11,8% até
agostopróximo.SePequimnãomu-
dar sua conduta comercial, o per-
centual subirá para 47,6%. “A Co-
missão Europeia reiterou que está
disposta a continuar as negocia-
ções com os exportadores chineses
ecomaCâmaradeComérciodaChi-
na para encontrar uma solução”,
destacou o representante da UE.

“A bola está do lado dos chine-
ses”, considerou De Gucht. “Está
claro que se a China não apresen-
tar uma solução até 6 de agosto, se-
rão aplicadas taxas muito mais ele-
vadas”, acrescentou.

“Estamos muito aliviados de
que a Comissão Europeia tenha de-

cididotomarmedidasconcretaspa-
ra lutar contra as práticas desleais
chinesas, que já custaram milhares
de empregos e o fechamento de 60
fábricas do setor na Europa”, disse
o grupo de empresas EU Pro Sun.

Em um contexto de degrada-
ção das relações comerciais entre
China e os países ocidentais, Pe-
quim confirmou, na sexta-feira,
que iniciou uma investigação anti-
dumping sobre um produto quími-
co importado da UE e dos Estados
Unidos. Está sendo investigada a
importação de tetracloroetileno,
produto utilizado como solvente
na limpeza de têxteis, informou o
Ministério chinês de Comércio.

A China notificou há alguns
dias o executivo comunitário des-
te procedimento por dumping di-
rigido contra alguns grupos indus-

triais do setor químico, como o
Solvay. Esta é a segunda causa an-
tidumping iniciada em três sema-
nas pela China contra empresas
europeias e norte-americanas. No
começo de maio, iniciou uma in-
vestigação por causa dos tubos
sem soldas importados da UE, Ja-
pão e Estados Unidos.

Além dos painéis solares e seus
componentes, a UE anunciou, por
sua vez, que planeja investigar os
fabricantes chineses de equipa-
mentos de telecomunicações co-
mo os gigante Huawei e ZTE.

A Europa alega que os chineses
estão inundando o mercado euro-
peu de produtos baratos, o que pre-
judica as empresas europeias.

Embora, nas últimas semanas,
os conflitos comerciais entre a UE
e o país asiático tenham se multi-
plicado, os especialistas não acre-
ditam que isso desencadeie uma
verdadeira guerra comercial.

“Não é uma medida protecio-
nista” afirmou De Gucht. Trata-
se de uma “medida de urgência pa-
ra oxigenar o setor que sofre as prá-
ticas de dumping” de Pequim.

Contudo, nem todos estavam
contentes entre os europeus. “O
nível tarifário imposto pela Comis-
são qualquer que seja impactará
duramente a demanda e provoca-
rá perda de empregos e um golpe à
indústria solar europeia”, lamen-
tou a Aliança para uma Energia
Acessível (AFASE). AFP

NÚMEROS

UE impõe tarifa sobre
painéis solares e acirra
disputa com chineses

DE VOLTA À PRAÇA
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China é acusada de inundar o mercado com painéis solares até 88% mais
baratos em comparação com os produzidos pelas indústrias europeias

KareldeGucht:estáclaroqueodumpingprejudicaa indústriaeuropeiaeameaça25milempregos

Embora, nas últimas
semanas, os conflitos
comerciais entre
a UE e China tenham
se multiplicado,
os especialistas não
acreditam que isso
desencadeie uma
guerra comercial
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2013, Mundo, p. 26-27.




