
Alemanha lidera a onda de notícias positivas na Europa 

 

As encomendas à indústria da Alemanha aumentaram 3,8% em junho, na comparação com 

maio, em termos sazonalmente ajustados. O resultado é o melhor da história para o mês de 

junho e encabeça uma série de boas notícias da Europa, divulgadas ontem.  

 

O resultado da indústria alemã superou a previsão dos economistas consultados, que previam 

alta mensal de 1,0%. Em relação a junho do ano passado, as encomendas cresceram 3,4%, 

em termos não ajustados.  

 

Com os dados do mês de junho, as encomendas à indústria alemã subiram 1,2% no segundo 

trimestre deste ano, em comparação com o primeiro, e a média móvel de três meses, de abril 

a junho, avançou 0,4% ante o período de março a maio.  

 

As encomendas domésticas subiram 3,3% em junho, depois de caírem 1,7% durante o mês de 

maio, enquanto as encomendas do exterior aumentaram 4,2%, puxadas por um salto de 

10,0% na demanda da zona do euro. Com relação a países de fora da zona do euro, as 

encomendas subiram 0,9% em junho. 

 

No segmento de bens de capital as encomendas subiram 6,8% em junho, após uma queda de 

0,6% em maio.  

 

As encomendas de investimento estrangeiro cresceram 7,3%, incluindo um ganho de 20,2% 

na demanda de países da zona do euro - provavelmente resultante do Paris Air Show.  

Por outro lado, as encomendas de bens de consumo caíram 0,2% em junho ante maio, após o 

recuo de 2,3% em maio ante abril. As encomendas de bens intermediários diminuíram 0,2%, 

depois de subirem 0,1%.  

 

Outros novos dados da Europa conhecidos ontem - o Produto Interno Bruto (PIB) da Itália e a 

produção industrial britânica, em especial - surpreenderam positivamente os investidores.  

 

A Itália anunciou que sua economia teve contração de 0,2% no segundo trimestre, na 

comparação com os três primeiros meses deste ano. Ainda preliminar, o número sinaliza o 

oitavo trimestre consecutivo de queda na atividade italiana, o que determina ao país o mais 

longo período de recessão da série histórica. Para o trimestre, economistas ouvidos pela Dow 

Jones previam contração de 0,4%. Na comparação com o segundo trimestre de 2012, cuja 

contração do PIB foi de 2,0%, o mercado previa queda de 2,2%.  

 

No Reino Unido, outra notícia positiva veio da indústria. Em junho, a produção industrial 

inglesa cresceu 1,1% na comparação com o mês anterior. O ritmo é praticamente o dobro do 

previsto pelos analistas consultados pela Dow Jones, que projetavam alta de 0,6%. Além da 

surpresa, o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) informou que esta foi 

a primeira vez desde junho de 1992 que todos os 13 setores de manufatura tiveram expansão 

na atividade.  

 

Olhando além das eleições que se aproximam, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

pressionou o governo alemão a assumir maior liderança na definição de um plano "coerente" 

para uma integração financeira e econômica mais próxima entre os membros da zona do euro. 

"Uma visão de longo prazo claramente comunicada para maior integração econômica e 

financeira" ajudaria a remover incertezas, enquanto forneceria uma "âncora crucial" para as 

expectativas das famílias, empresas e dos participantes do mercado, afirmou o FMI.  

 

O FMI também pediu que o governo alemão evite a austeridade fiscal devido à perspectiva 

incerta, na medida em que a economia continua altamente susceptível a uma desaceleração da 

demanda externa imediata.  

 

Alguns executivos do Fundo viram até mesmo "espaço para estímulos mais proativos, dados os 

riscos significativos à perspectiva". O pedido ocorre em meio à crescente pressão da Europa e 

dos EUA sobre a Alemanha para que o país reequilibre sua economia e diminua a dependência 
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de um grande superávit comercial, focando na demanda interna mais forte. "Uma 

superperformance fiscal deve ser firmemente evitada no atual ambiente de crescimento", disse 

o FMI.  

 

Assim como em junho, o FMI ainda projeta que a economia alemã vai crescer "cerca de 0,3%" 

este ano, antes de se recuperar no próximo ano. O crescimento em 2014 deve "voltar ao 

potencial" de cerca de 1,3%, mas o Fundo alertou que a perspectiva de crescimento da 

Alemanha depende da gradual recuperação da zona do euro e da redução sustentada da 

incerteza no bloco.  

 

As estimativas do FMI são mais pessimistas do que as do governo alemão, de crescimento de 

0,5% este ano e 1,6% em 2014.  

 

Fim da recessão  

 

A economia da Itália teve uma contração menor do que o esperado no segundo trimestre de 

2013, com o PIB encolhendo 0,2% em comparação com os três meses anteriores, segundo o 

instituto nacional de estatísticas, Istat, citando sua estimativa preliminar. Economistas haviam 

previsto que as estimativas preliminares ficariam em uma queda trimestral de 0,4%. Se a 

estimativa preliminar for confirmada, a economia da Itália terá contraído agora por oito 

trimestres consecutivos. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 7 ago. 2013. Caderno A, p. A12. 
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