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Venda de imóveis novos em alta em SP
As vendas de imóveis residenciais novos na capital paulista

cresceram 73,8% em abril sobre o mesmo mês em 2012, segundo

levantamento do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP).

Em abril, 3,48 mil unidades habitacionais foram vendidas, contra

2 mil em abril de 2012. O resultado é recorde para o mês. Em

comparação a março, no entanto, as vendas caíram 14,7%. ABr

O Brasil está próximo de pagar a
conta por tornar-se excessiva-
mente dependente do crescimen-
to chinês. Para economistas, há
um risco eminente de que o país fe-
che com déficit comercial neste
ano, por causa de nossas exporta-
ções para a China. José Augusto
de Castro, presidente da Associa-
ção de Comércio Exterior do Bra-
sil (AEB) avisa que, após 13 anos
de permanente superávit, o rom-
bo causado pela queda de preços
das commodities poderá chegar a
US$ 5 bilhões.

O valor aumenta a pressão sobre
as contas externas brasileiras, que
diferente de outros tempos, já não
são mais financiadas pelo ingresso
deInvestimentosEstrangeirosDire-
tos (IED). A preocupação com a
conta corrente foi o principal moti-
vo que levou o Ministério da Fazen-
da a zerar a alíquota do Imposto so-
breOperaçãoFinanceira(IOF)inci-
dente em aplicações estrangeiras
de curto prazo em renda fixa.

Visto que o mau momento da
economia chinesa a levará a um
crescimento de “apenas” 7,5% es-
te ano, segundo projeções dos ana-
listas, eles criticam a fragilidade
do setor externo brasileiro. Como
a perda de valor das commodities
abre espaço para a desvalorização
cambial, o movimento pode cau-
sar o fim de um ciclo de acúmulo
de reservas por parte do Banco
Central, já que este usa o câmbio
para controlar a inflação.

“O Brasil perde nas duas pon-
tas. Os produtos básicos perdem
preço e os industrializados não ga-
nham competitividade. Dessa for-
ma, o Brasil não poderá contar
com o setor externo para equili-
brar sua balança de pagamentos”,

avalia Castro. O presidente da
AEB prevê um saldo comercial en-
tre déficit de US$ 5 bilhões e supe-
rávit de iguais US$ 5 bilhões.

Os motivos de tanta preocupa-
ção nascem do esgotamento do
modelo de crescimento chinês.
Baseado na exportação de produ-
tos acabados, o fraco desempe-
nho dos principais clientes, Esta-
dos Unidos e União Europeia, for-
çou uma mudança de rumos.

Xi Jinping, que assumiu o go-
verno do país em março, recebeu
a missão de diminuir a dependên-
cia do setor externo e fomentar o
mercado doméstico. Mas, para os
economistas, isto será determi-
nante para que a China não consi-
ga mais registrar as taxas de cresci-
mento que há muito o mundo se
acostumou a observar.

Além da crise internacional, fa-
tores internos afetam o crescimen-

to e tiraram a China do pódio do
baixo custo de produção. O desen-
volvimento do país elevou os salá-
rios e valorizou a moeda, dimi-
nuindo a competitividade.

Uma pressão sobre o mercado
de trabalho surge à medida que as
fábricas chinesas não encontram
no mercado doméstico a deman-
da adequada para o crescimento
desejado pelas autoridades do

país. De acordo com o Índice Ge-
rentes de Compra (PMI, na sigla
em inglês), há mais demissões do
que admissões na China desde o
primeiro semestre de 2012. Com is-
so, manifestações e greve cresce-
ram no país, de acordo com uma
publicação da ONG China Labour,
baseada em Hong Kong.
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Riscovermelho

▲ MERCADO IMOBILIÁRIO

Empresaschinesasapostamnaexpansãodademandadomercadodomésticoparamantercrescimentodopaísemtaxaselevadas

O esgotamento do modelo de crescimento chinês balança o mercado

de commodities e assusta especialistas, que esperam impactos sobre

a balança comercial, o câmbio e as contas públicas do Brasil
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$7,3185
Trilhão

$8,28
Trilhão

Previsão

7,8%

7,75%

2012

2011

O primeiro efeito da
desaceleração chinesa
será sobre a balança
comercial, que pode
fechar este ano com um
déficit de US$ 5 bilhões,
após treze anos de
permanente superávit
comercial

Outro motor da economia, os
investimentos, também já não são
tão desejáveis, já que demandam
uma grande importação de insu-
mos. “Quem viu a China crescer
mais de 10% ao ano, viu. Quem
não viu, só saberá pelos livros”,
diz Reginaldo Nogueira, coordena-
dor do curso de Relações Interna-
cionais do IBMEC.

Sua conclusão é de que o risco
vermelho existe e o Brasil precisa
se preparar para enfrentá-lo. En-
quanto as mudanças na matriz
econômica do país asiático aconte-
cem aos poucos, os impactos so-
bre o gigante sul-americano são
imediatos, evidenciados pelas co-
tações das commodities.

Os preços da soja chegaram a
US$ 622 a tonelada em 2012 e este
ano estão em US$ 540. Já o miné-
rio de ferro, que já chegou a bater
a marca de US$ 187 a tonelada em
2011, despencou para US$ 124.
Mesmo com o crescimento das
vendas em volume destes produ-
tos, o valor exportado tende a di-
minuir em 2013.

Uma das formas de contornar a
desaceleração chinesa é apostar
na indústria, deixar a moeda se
desvalorizar e garantir que a infla-
ção não continue a corroer a com-
petitividade do país. “Sempre há
um lado positivo em qualquer
acontecimento. Apesar de ser um
risco, é um momento crucial para
o país diminuir sua dependência
da exportação de produtos bási-
cos”, afirma Nogueira.

Para Evaldo Alves, da Funda-
ção Getúlio Vargas, mesmo no pe-
ríodo de baixa da economia chine-
sa, há espaço para o Brasil aumen-
tar suas exportações para lá. No
entanto, nada tão fácil quanto en-
cher um navio de minério ou soja
e mandá-lo para o outro lado do
mundo. “É muito mais difícil ex-
portar produtos acabados, mas,
em poucos anos, imagino que a
pauta de exportação voltará a cres-
cer por causa dos produtos indus-
trializados. A economia chinesa é
muito sensível a produtos de boa
qualidade e principalmente à eco-
nomia criativa”, diz Alves.

Enquanto que os analistas brasilei-
ros alertam para o risco verme-
lho, no exterior economistas espe-
ram os efeitos do fim da injeção
monetária praticada pelo Federal
Reserve, o Banco Central america-
no. Segundo eles, os impactos so-
bre o câmbio podem causar desdo-
bramentos indesejáveis sobre as
contas públicas e a inflação.

Segundo Mauro Leos, analista-
chefe do rating soberano brasilei-
ro da Moody’s, a desaceleração
chinesa pode elevar o pessimismo
global com o Brasil, mas a relação
entre os dois países ainda não é a
maior preocupação dos investido-
res. “A piora da avaliação brasilei-
ra está ligada à fragilidade cam-
bial de grandes economias emer-
gentes, principalmente as latino-

americanas, e não somente a do
Brasil”, diz Leos.

No entanto, o analista diz que o
país possui fôlego para enfrentar a
recente pressão cambial e recupe-
rar a credibilidade arranhada nos
últimos dias. “O país construiu
nos últimos anos um colchão de re-
servas internacionais suficiente
para enfrentar momentos como
esses”, diz.

As reservas, inclusive, serão
responsáveis por manter os ratin-
gs atuais do Brasil. “Não vejo um
grande problema fiscal devido a
esse colchão. O país continuará
com o grau de investimento gra-
ças a ele”, conclui.

JoséAugustodeCastro
presidente da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB)

“

No exterior, maior preocupação
é com a volatilidade do câmbio

China

Estados Unidos

Argentina

Países Baixos (Holanda)

Japão

Alemanha

Coreia do Sul

Suíça

Reino Unido

Itália

Demais países

12,430
7,073

5,851
4,374

2,722
1,959

1,604
1,467
1,397
1,339

31,251

4,736

4,353
1,116

0,520

0,177
0,151
0,145
0,134
0,128
0,126

0,839

17,39%
9,90% 

8,19%
6,12%

3,81%
2,74%

2,24%
2,05%

1,95%
1,87%

43,73%

38,10%

35,02%
8,98%

4,18%

1,42%
1,21%
1,17%
1,08%

1,03%
1,01%

6,75%

4,61%

-21,58%
-1,02%

-8,57%
19,63%

-17,64%
32,42%

80,77%
6,16%

-16,02%
-2,73%

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS • JAN-ABR 2013 
Principais países de destino (US$ bilhões FOB) 

Exportações para a China (US$ bilhões FOB)

*e seus concentrados   **depilados, exceto em bruto    ***congelada, fresca ou refrig. incl. Miúdos

2013

71,467

Total
geral

Soja mesmo triturada

Minérios de ferro* 

Óleos brutos de petróleo

Celulose

Couros e peles**

Carne de frango***

Açúcar em cana

Catodos de cobre

Ferro-ligas

Óleo de soja em bruto

Demais produtos

2013 x 2012

26,59%
1,81%

-34,64%
18,53%

217,38%

26,07%
-0,43%

3450,43%
217,38%

1,73%

-29,65%
-21,65%

Total
geral

12,430
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2013, Brasil, p. 4-5.




