
O déficit comercial dos Estados
Unidos caiu fortemente em junho
em relação a maio devido ao au-
mento das exportações e à redu-
ção das importações, informou o
Departamento de Comércio. O dé-
ficit foi de US$ 34,2 bilhões, con-
tra US$ 44,1 bilhões em maio (ci-
fra corrigida), o que representa
queda de 22,4%, enquanto os ana-
listas esperavam leve redução a
US$ 43,4 bilhões.

A melhora é explicada pela alta
das exportações de US$ 4,1 bi-
lhões em junho, alcançando US$
191,2 bilhões. As importações caí-
ram US$ 5,8 bilhões estabilizando-
se em US$ 225,4 bilhões.

“O crescimento das exporta-
ções sugere que a demanda exter-
na começa a se recuperar”, consi-
derou Li Mei, da FTN Financial.
“Ao mesmo tempo, os Estados Uni-
dos se tornam menos dependen-
tes das importações de petróleo, o
que altera a balança comercial”,
acrescentou.

O déficit de petróleo de US$
17,4 bilhões em junho é o mais bai-
xo desde agosto de 2009, segundo
o Departamento de Comércio.

A queda das importações, ao
contrário, implica “certa preocu-
pação” para Jenifer Lee da BMO,
porque demonstra “que a deman-
da interna não está bem”. “Este

progresso inesperado na redução
do déficit comercial provavelmen-
te conduzirá a uma revisão para ci-
ma do PBI do segundo semestre",
considerou Chris Low, do FTN Fi-
nancial. O PIB dos Estados Unidos
de abril a junho avançou 1,7%, se-
gundo a primeira avaliação do De-
partamento de Comércio.

Em junho, o déficit sobre os
bens caiu US$ 9,7 bilhões a US$
53,2 bilhões, enquanto o exceden-
te de serviços aumentou levemen-
te (US$ 200 milhões) para se esta-
bilizar em US$ 18,9 bilhões.

Em comparação a maio, as ex-
portações cresceram na área de
equipamentos industriais (+US$

1,5 bilhões), de bens de investi-
mento (+US$ 1,5 bilhões) e de
bens de consumo (+ US$ 1 bilhão).

Alcançando um total de US$
133,3 bilhões , as exportações nor-
te-americanas de bens consegui-
ram um recorde histórico, indica-
ram as autoridades.

As importações caíram na área
dos materiais industriais (US$ 2,5
bilhões) e dos bens de consumo
(US$ 1,6 bilhão).

Quanto aos serviços, houve leve
aumento das exportações (US$ 100
milhõesdedólares),enquantoasim-
portações se mantiveram estáveis.

Geograficamente, o déficit
com a China caiu 4,6% em junho

em comparação a maio a US$ 26,6
bilhões. O déficit com relação à
União Europeia caiu 34% a US$
7,1 bilhões.

Em relação ao Japão, o déficit
norte-americano teve moderado
aumento de 2,2%, se situando em
US$ 5,5 bilhões.

O forte crescimento das ven-
das norte-americanas ao exte-
rior ajudou a tirar a economia
da recessão de 2007 a 2009 e si-
nais de ímpeto após problemas
nos meses recentes devem sus-
tentar as expectativas de acele-
ração no crescimento do PIB no
segundo semestre deste ano.
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Déficit comercial dos EUA tem
queda acentuada em junho
Recuo de 22,4% correspondeu aUS$ 34,2 bilhões contraUS$ 44,1bilhões emmaio; comprasde petróleoforam menores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 ago. 2013, Mundo, p. 26.




