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» MARINA GUIMARÃES
DA AGÊNCIA ESTADO

P esquisa entre as 192 em-
presas mais importan-
tes instaladas na Argen-
tina revelou que seus

executivos apostam no Merco-
sul como a melhor estratégia em
termos de comércio internacio-
nal para o país. As relações co-
merciais multilaterais, como de-
fende uma parcela importante
do empresariado brasileiro, apa-
recem como segunda opção, se-
guida pela alternativa de aliança
com a China e o restante da Ásia.
O Nafta (Estados Unidos, Cana-
dá e México) e a União Europeia
ocuparam o quarto e o quinto
lugares, respectivamente.

A enquete foi realizada pela
consultoria D’Alessio IROL, a
pedido do Instituto para o De-
senvolvimento de Empresários
na Argentina (Idea), e com-
preende o período entre outu-
bro de 2012 e maio de 2013.
Trata-se de uma pesquisa pe-
riódica para fazer uma espécie
de raio X das empresas líderes
e as expectativas dos executi-
vos. Entre as 192 consultadas,
55% são de capital nacional e

45%, estrangeiras. Dois terços
das entrevistadas são grandes
companhias.

Amarras

A preferência destes executi-
vos pelo Mercosul contrasta
com o debate no Brasil que
questiona as amarras do bloco e
a falta de avanço nas negocia-
ções internacionais para me-
lhorar os fluxos de intercâmbio
comercial. 

“Cerca de 90% da prioridade
que os executivos dão ao bloco
regional se refere ao Brasil”, dis-
se o analista Eduardo D’Alessio,
coordenador da pesquisa, que
mostrou ainda o estado de âni-
mo dos empresários no país.

“Os resultados do semestre
(outubro a maio) foram algo
inferiores ao previsto pelos
empresários e similares aos de
um ano atrás”, resumiu D’Ales-
sio. Os executivos mostraram
que o processo de queda da
rentabilidade se aprofundou
em função do desequilíbrio
entre preços e custos. Além
disso, detalharam que cerca de
80% das empresas se encon-
tram próximas ao limite da ca-
pacidade instalada.

A pesquisa revelou que 43%
das companhias estão ope-
rando com uma taxa entre
85% a 100% de sua capacida-
de instalada, enquanto 39%
estão entre 71% e 85%. Ape-
nas 18% das indústrias ope-

ram entre 18% a 50% da capa-
cidade. A situação indica que
não há investimentos para
ampliar a produção.

Para os 192 executivos, todas
as demandas com vistas a uma
Argentina produtiva em 2014 fo-
ram condicionadas à melhoria
de infraestrutura: eletricidade,
gás, petróleo, rodovias e estra-
das, ferrovias, telecomunicações
e portos. Sobre os fatores que
consideram primordiais para
aumentar a competitividade do
país, eles responderam que os
três primeiros são melhoria no
nível de educação, reforma tri-
butária e garantias e proteção à
propriedade privada. 

“A geração de emprego na in-
dústria está paralisada e há que-
da do consumo”, disse o analista
Dante Sica, durante a apresen-
tação da pesquisa.

Ele ponderou, no entanto,
que a economia argentina deve
crescer entre 2,5% a 3% neste
ano. Também estimou que o Te-
souro vai experimentar um “dé-
ficit financeiro de 2,1% do PIB,
motorizado por um desequilí-
brio dos subsídios à energia e ao
transporte que representam
4,1% do PIB”. 

Executivos argentinos
apostam no Mercosul
Bloco que tem o Brasil como um dos participantes é o preferido da maioria das 192
empresas mais importantes do país vizinho para a realização de práticas comerciais 

PESQUISA

ESTADOS UNIDOS

» LUCIA MUTIKANI
DA AGÊNCIA REUTERS

As vendas no varejo dos Esta-
dos Unidos subiram mais do
que o esperado em maio e o nú-
mero de novos pedidos de auxí-
lio-desemprego caiu na semana
passada, mostrando sinais de
resiliência na economia apesar
da austeridade de Washington.
O Departamento do Comércio
informou nesta quinta-feira que
as vendas no varejo subiram
0,6% depois de avanço de 0,1%
em abril. A expectativa era de
que as vendas subissem 0,4%.

As vendas no varejo, que res-
pondem por cerca de 30% dos
gastos do consumidor, foram
impulsionadas por altas nas
compras de veículos e em mate-
riais de construção. O chamado
núcleo das vendas – que elimina
automóveis, gasolina e mate-
riais de construção e representa
de forma mais próxima ao com-
ponente de gastos do consumi-
dor do Produto Interno Bruto

(PIB) – subiu 0,3% após alta de
0,2% em abril.

O resultado oferece esperan-
ças de que os gastos ao consu-
midor provavelmente não vão
desacelerar demais no segundo
trimestre, depois de caírem em
abril pela primeira vez em um
ano. Também foi um indicativo
de que as famílias estão se ajus-
tando bem a impostos mais ele-
vados e fortes cortes dos gastos
do governo, como indicado por
uma alta na confiança do con-
sumidor no mês passado, disse-
ram economistas.

Os gastos do consumidor,
que respondem por 70% da ati-
vidade econômica dos EUA,
cresceram no ritmo mais rápido
em dois anos no primeiro tri-
mestre, impulsionados em parte
pela demanda por serviços pú-
blicos. Mas a expectativa é de
que desacelere neste trimestre e
limite o crescimento econômico
abaixo da taxa anualizada de
2%. A economia cresceu 2,4%
nos três primeiros meses do ano.

No mês passado, as vendas no
varejo subiram na maioria das
categorias. As receitas em con-
cessionárias avançaram 1,8% –
maior aumento desde novem-
bro – depois de subirem 0,7% no
mês anterior. Excluindo auto-
móveis, as vendas ganharam
0,3% após estabilidade em abril.

O aumento das vendas acon-
teceu apesar de uma queda de
0,2% nas receitas de postos de
gasolina. Excluindo os postos de
gasolina, as vendas subiram
0,6%. Ainda nesta quinta-feira, o
Departamento do Comércio in-
formou que os preços de produ-
tos importados nos EUA caíram
0,6% em maio, o terceiro declí-
nio consecutivo. Já os estoques
subiram 0,3%, depois de caírem
0,1% em março.

Trabalho

Em um relatório separado, o
Departamento do Trabalho in-
formou que os novos pedidos de
auxílio-desemprego caíram em

12 mil, para 334 mil na semana
passada em dados ajustados sa-
zonalmente. O relatório sugeriu
que o recente ritmo de estabili-
dade nos ganhos em empregos
continuou no início de junho.

Embora os dados indiquem
uma recuperação do ímpeto
econômico após a atividade ter
desacelerado no início do se-
gundo trimestre, é improvável
que o Federal Reserve (Fed, o
banco central norte-americano)
reduza o estímulo monetário
em breve, uma vez que a indús-
tria ainda mostra dificuldades.

Nenhuma mudança é espe-
rada nas compras mensais do
Fed de US$ 85 bilhões em títulos
quando seu comitê de política
se reunir em 18 e 19 de junho.
“Embora a política do Fed seja
mais focada no mercado de tra-
balho, notícias de demanda
agregada melhor darão algum
conforto sobre os sólidos gan-
hos de emprego serem sustentá-
veis”, disse o economista do JP-
Morgan Michael Feroli.

Números mostram recuperação

Cerca de 90% da prioridade que os
executivos dão ao bloco regional se 
refere ao Brasil.”

Eduardo D’Alessio
Coordenador da pesquisa

AÇO

» TOM MILES
DA AGÊNCIA REUTERS

A União Europeia anunciou
nesta quinta-feira ter apresen-
tado uma queixa à Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC) contra a imposição de
encargos antidumping sobre
as importações de tubos de
aço inoxidável, seis meses de-
pois de o Japão mover uma
ação semelhante.

A reclamação centra-se
em produtos de aço de alta
qualidade que a China ne-
cessita para construir novas
usinas, cruciais para os pla-
nos de atualizar e tornar mais
limpa sua infraestrutura de
eletricidade.

A indústria siderúrgica da
China, de longe a maior do
mundo, descobriu que não
poderia produzir os mesmos
produtos tão baratos quanto
seus rivais japoneses e euro-
peus. O governo chinês sus-
peitou que as importações es-
tavam sendo precificadas de

forma injusta e impôs tarifas
antidumping.

Antidumping

“A UE acredita que os direi-
tos antidumping são incom-
patíveis com as regras da OMC,
tanto com base processual co-
mo por razões de mérito”, in-
formou, em comunicado. “As
taxas de 9,7% a 11,1% impos-
tas aos produtos europeus es-
tão prejudicando de forma
significativa o acesso ao mer-
cado chinês.”

A ação legal confirma o pla-
no que fontes da UE revelaram
na terça-feira, e vem após uma
série de ações comerciais “olho
por olho” alimentadas por uma
disputa sobre as enormes ex-
portações chinesas de compo-
nentes de energia solar baratos.

A ação também define o
tempo para processo legal na
OMC, que dá à China até 60
dias para manter conversa-
ções com a União Europeia
para tentar lidar com a queixa.

UE registra queixa junto 
à OMC por taxas chinesas

O resultado das vendas do varejo relativas a abril, se-
gundo o mapa do setor divulgado pelo IBGE, continuou
fraco, e isso está em linha com o que deseja o Banco
Central, ao elevar os juros visando tolher a inflação –
prioridade reafirmada pela presidente Dilma Rousseff e
ecoada pelo ex-presidente Lula. Não se dúvida da inten-
ção. O que se questiona são os meios e a distribuição dos
ônus para alcançá-la.

"Não há a menor hipótese de o meu governo não ter
uma política de controle e combate à inflação", disse ela no
lançamento de mais um programa de incentivo ao consu-
mo, contrariando a diretriz anunciada pelo ministro Guido
Mantega ao falar do fraco crescimento do PIB no primeiro
trimestre (0,6% intertrimestres, com o consumo avançan-
do ainda menos, 0,1%). E contraria também o propósito do
BC. O aumento de juros serve para reduzir demanda e defi-
cit das contas externas.

O novo programa vai subsidiar eletrodomésticos e mó-
veis comprados pelos mutuários de baixa renda do Minha
Casa, Minha Vida (MCMV) por meio de uma linha de cré-
dito da Caixa Econômica Federal com juros fixos de 5% ao
ano (contra 30% de juros de mercado) e 48 meses de pra-
zo, mais desconto de preço de 5% em lojas conveniadas.

O Tesouro vai repassar R$ 8 bilhões, saídos da emissão
de títulos de dívida, à Caixa. A estimativa é que o progra-
ma possa mobilizar até R$ 18,7 bilhões em crédito com
juro negativo, se o incentivo atrair os 3,75 milhões de
clientes do MCMV em voo de cruzeiro.

Política econômica em ano de campanha eleitoral ante-
cipada não é exercida linearmente, muito menos tem dire-
ção cristalina frente às urgências que a condicionam, co-
mo a inflação e o viés importado de valorização do dólar
(na contramão do objetivo de sustar o aumento da infla-
ção, que roda a 6,5% ao ano, e depois desinflá-la).

É como Lula orientou, ao participar de um evento no
Rio Grande do Sul. Depois de afirmar que Dilma não per-
mitirá a volta da inflação, ele arrematou: "Não é por um
sobressalto ou outro na economia que a gente pode achar
que o Brasil vai sair do caminho do crescimento e da dis-
tribuição de renda". Como a inflação elevada comprome-
te tais metas, além de ser a sua redução o objetivo condi-
cionante de todos os outros, inclusive a reeleição da pre-
sidente, a economia tende a ser pilotada visando deslocar
os danos colaterais da alta de juros sobre alguns setores
sociais em detrimento de outros.

Inflação esfria consumo
O processo de partilha dos ônus de refrear a inflação está

mais ou menos exposto na evolução das vendas do varejo.
No chamado conceito restrito (que exclui veículos, peças e
materiais de construção), o volume de vendas avançou
0,5% no mês, comparado à variação nula em março, e 1,6%
sobre abril de 2012, desacelerando em relação à alta intera-
nual de 4,5% do mês anterior. Na métrica interanual, esse
foi o menor crescimento para meses de abril desde 2003.

O coordenador do IBGE responsável pela pesquisa, Rei-
naldo Pereira, sintetiza na mosca as causas da perda de pi-
que do varejo: saturação do consumo, inadimplência (res-
caldo da expansão anterior movida a crédito) e a inflação
alta. Em 12 meses até maio, o IPCA de 6,5% se compara à
alta de 11,1% do item alimentação fora do domicílio.

Supermercados em baixa
E como as sequelas dos planos do governo de mover o

crescimento da economia vitaminando o consumo se re-
fletem no varejo? Com quedas de vendas, em que se des-
taca a retração em supermercados — de -0,5% em abril
(terceiro recuo mensal seguido) e de -5,5% em relação a
igual mês de 2012 (contra +4,4% na variação interanual
em março). A parte da renda comida pela inflação explica
tais resultados. Em abril, os alimentos e bebidas tiveram
inflação de 1,2%, o dobro da do IPCA.

O desempenho do comércio fica menos opaco quando
visto pelo outro conceito do IBGE, o do varejo ampliado
(com veículos e materiais de construção). O volume de
vendas cresceu 1,9% no mês (vindo de +0,2% em março) e
9,1% sobre abril de 2012 (avançando sobre o aumento de
3,1% em março). As vendas de carros cresceram 22,2% na
comparação interanual e as de insumos da construção,
16,2%. Os dois segmentos são contemplados com o bene-
fício do IPI reduzido até fim do ano.

Classe média sofre mais
Os resultados do comércio refletem o objetivo do BC de

desacelerar o consumo, como se constata pela queda da
variação em 12 meses das vendas do varejo restrito: de
+8,44% em dezembro a +6,4% em abril. A consultoria LCA
reviu para +5% a previsão de alta para o ano. O consumo
vai depender da pancada da Selic, que já subiu de 7,2% pa-
ra 8%; do impacto inflacionário da depreciação cambial
(ou, dito de outro modo, do sucesso das medidas para pro-
mover o fluxo do hot money, como o fim do IOF de 6% so-
bre fundos externos aplicados em renda fixa e de 1% sobre
o mercado futuro de moedas); e de algo por ora duvidoso: o
governo cortar gasto público. O saldo de tais ações deverá
pesar mais sobre a classe média que na base da pirâmide.

Mercado desdenha o mimo
O governo cedeu mais um pouco, ao revogar outra bar-

reira contra os capitais financeiros de curto prazo, agora de-
sonerando o mercado de derivativos com moedas na
BM&FBovespa, para tentar reter a saída de dólares, confor-
me a debandada global gerada pela expectativa de o Federal
Reserve começar a reverter a política de fabricar liquidez. 

O mercado reagiu com timidez ao novo aceno, man-
tendo o câmbio no entorno de R$ 2,14. A ideia é que o go-
verno superestimou a perda de valor do real, ao desesti-
mular o ingresso do hot money a partir do fim de 2010. A
queda de preço das commodities, cujo viés começa na
mesma época, pode ter tido papel mais relevante na de-
preciação da taxa cambial que as barreiras erguidas pela
Fazenda. "Hoje, o fim do IOF pode revelar o barateamen-
to de algo que ninguém mais quer", avalia a LCA. Mau si-
nal para a inflação e a economia brasileira.

Comme il fault

Brasil S/A
por Antônio Machado
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14, 15 e 16 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A-4.




