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economia global
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● As importações chinesas de
soja ultrapassaram 7 milhões de
toneladas em julho, para um re-
corde pelo segundo mês conse-
cutivo, com os carregamentos
atrasados do Brasil chegando ao
país e com importadores recom-
pondo estoques.

As entregas de soja devem
seguir fortes no resto do ano,
com os fabricantes de ração au-
mentando a produção, mas as
importações podem perder força
em agosto e setembro, em meio
ao excesso de oferta do grão im-
portado e vendas de reservas do
Estado. A China recebeu 7,2 mi-
lhões de toneladas de soja em
julho, 22,7% mais do que um ano
atrás, segundo dados da Adminis-
tração Geral das Alfândega da
China.

“Nossas importações de mar-
ço e abril foram baixas, então
isso levou a surpreendentes im-
portações em junho e julho”, dis-
se Guan Xiangfeng, analista da
Shanghai Futures CIFCO.

Nos primeiros sete meses do
ano, as importações somaram
34,69 milhões de toneladas, qua-
se estável ante as 34,92 milhões
de toneladas embarcadas no
mesmo intervalo do ano passa-
do, mostraram os dados alfande-
gários. / REUTERS
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Comércio externo
da China avança e
reanima economia
Recuperação surpreendente das exportações e das importações
ajuda a afastar temores de uma freada brusca na economia chinesa

LONDRES

O crescimento econômico na
Europa, nos EUA e no Japão de-
verá ganhar força nos próximos
meses, enquanto na China e em
outros grandes países em desen-
volvimento – como o Brasil – há
sinais de desaceleração, afirma
a Organização para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE).

O índice de indicadores ante-
cedentes de atividade dos 34 paí-
ses-membros da OCDE subiu
para 100,7 em junho, de 100,6
em maio. Segundo a organiza-
ção, a pesquisa aponta mudan-
ça nos líderes do crescimento
global, que desde 2008 têm sido
as economias em desenvolvi-
mento, agora em dificuldade pa-
ra se recuperar da crise.

A OCDE informou que o índi-
ce de indicadores antecedentes
dos EUA aumentou para 101,2
em junho, de 101,0 em maio, e o
do Japão teve alta para 101,2, de
101,1 – ambos sinalizando cres-
cimento firme à frente. Enquan-
to isso, o índice da zona do euro
avançou para 100,4, de 100,2. A
Alemanha deverá liderar a saída
da zona do euro da mais longa
contração desde a 2.ª Guerra,
com alta no índice para 100,1
em junho, de 100,0 em maio.

No entanto, ao mesmo tem-
po que a zona do euro parece
inclinada a voltar a crescer, exis-
tem sinais em vários países em
desenvolvimento de fraqueza
econômica adiante. O índice de
indicadores antecedentes da
China caiu para 99,4 em junho,
de 99,6 em maio, o do Brasil re-
cuou para 98,8, de 99,1, e o da
Rússia diminuiu para 99,0, de
99,1. Nenhum desses três paí-
ses é membro da OCDE, embo-
ra sejam incluídos na pesquisa.

A perspectiva de aceleração
nos países desenvolvidos suge-
re que a economia global está fi-
cando mais equilibrada, depois
de um período em que China e
outros países em desenvolvi-
mento foram responsáveis por
uma fatia maior da produção
mundial. / DOW JONES NEWSWIRES

● Superávit

País importou em
julho 7,2 milhões
de toneladas

Importados e a exportar. Contêineres em porto chinês: balança comercial reage em julho

Ko Gui Qing
REUTERS / PEQUIM

Uma recuperação surpreen-
dentemente firme das expor-
tações e importações chine-
sas em julho deu esperanças
de que a segunda maior eco-
nomia do mundo está no ca-
minho da estabilização de-
pois de mais de dois anos de
crescimento lento.

As importações de petróleo e
minério de ferro cresceram de-
pois de fortes baixas durante vá-
rios meses registrando altas re-
corde no mês passado, e as com-
pras de soja chegaram a níveis
históricos pelo segundo mês
consecutivo.

Uma estabilização da econo-
mia deixa aliviados os líderes
chineses que têm se empenha-
do para reativar o crescimento.
Há o temor de que uma desace-
leração brusca leve ao fracasso
os esforços de uma reforma da
economia para que seja mais im-
pulsionada pelo consumo do
que pelo investimento.

Os dados fornecido pela Ad-
ministração Alfandegária mos-
tram que as exportações aumen-
taram 5,1% em julho sobre igual
período de 2012, uma reviravol-
ta em relação ao mês de junho,
quando se registrou a primeira
queda em 17 meses. Os analis-
tas esperavam uma alta de 3%.

As importações tiveram um

desempenho ainda melhor,
com um salto de 10,9% em rela-
ção ao ano anterior, cinco vezes
maior do que o prognosticado.
O surpreendente fortalecimen-
to das importações deixou a
China com um superávit comer-
cial de US$ 17.800 bilhões, va-
lor menor do que o previsto.

“O mês de julho parece refle-
tir um retorno a uma tendência
‘normal’, relativamente pouco
inspiradora” disseram analis-
tas da Moody’s em nota.

“Em outras palavras embora
pareça que o pior já passou, a
recuperação será relativamen-
te apática” acrescentaram.

Com efeito, as exportações
nos três meses encerrados em
31 de julho registraram seu au-
mento anual mais lento desde
outubro de 2009, segundo a
Reuters. Contudo as bolsas asiá-
ticas registraram altas depois
da divulgação dos dados.

O desempenho comercial chi-

nês oscilou fortemente este
ano depois de revelado que os
dados foram inflados pelas com-
panhias que reportaram contra-
tos falsos para dissimular trans-
ferências ilegais de dinheiro, e
posteriormente serem corrigi-
dos pelo governo, que anulou as
transações fictícias.

Segundo os analistas, os da-
dos de julho provavelmente ti-
veram distorções mínimas,
mas alguns alertaram para não
se concluir que a evolução posi-
tiva deveu-se a uma melhora
efetiva da demanda final.

Houve um grande aumento
das importações de matéria pri-
ma no mês passado, com as
compras de minério de ferro sal-
tando 17% em relação a junho,
atingindo um patamar históri-
co de 62,3 milhões de toneladas.

Para alguns analistas, as com-
pras de matéria prima em julho
podem ter sido infladas por con-
tratos não processados e foram
originados em junho.

“Creio que as compras têm a
ver com o fato de a cifra de ju-
nho ter sido baixa e posterior-
mente foi atualizada em termos
de toneladas”, disse Graeme
Train, analista da Macquarie
em Xangai. “Contudo as tendên-
cias continuam sólidas.”

“Houve uma série volátil de
dados, mas prevejo que a ten-
dência de vigorosas importa-
ções (de minério) continua.

As importações de soja tam-
bém registraram altas recorde
pelo segundo mês consecutivo,
apesar de os analistas afirma-
rem que o aumento em parte foi
resultado de entregas atrasadas
do produto proveniente do Bra-
sil, por causa dos portos brasilei-
ros congestionados.

As importações de petróleo,
pelo contrário, foram impulsio-
nadas pela reposição dos esto-
ques pelas refinadoras depois

de um período de três meses de
calmaria e com a entrada em
operação de novas refinarias.

As exportações para os Esta-
dos Unidos registraram um au-
mento anual de 5,3% enquanto
para a Europa o incremento foi
de 2,8%, à medida que estes
dois maiores mercados para a
China contabilizaram seus
maiores ganhos desde feverei-
ro. As exportações chinesas pa-
ra o Sudeste Asiático também

registraram aumento.
Os dados comerciais foram

vistos como sinal positivo para
os dados da produção indus-
trial na sexta-feira, com os eco-
nomistas prevendo um aumen-
to anual de 9% em julho.

A economia desacelerou em
nove dos últimos 10 trimestres,
mas o governo disse estar con-
fiante que atingirá a meta de
crescimento de 7,5% este ano -
o menor em 23 anos.

US$ 17,8 bi
É o valor do superávit comercial
da China registrado em julho,
menor do que o previsto. A sur-
preendente alta de 10,9% nas
importações, contra avanço de
5,1% das exportações, explica o
desempenho comercial.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




