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Internacional

Recuperação Melhora nos dados chineses muda percepção do mercado

Estabilização na China eleva
otimismo com commodities
Jack Farcy
Financial Times

Por boa parte deste ano, os in-
vestidores viram o setor de com-
modities como um caso de evolu-
ção natural. O crescimento e a in-
dustrialização da China, propulso-
ra do surto de expansão das com-
modities, que durou uma década,
estavam desacelerando, segundo
um consenso cada vez maior.

Os efeitos disso sobre as com-
modities industriais, como o mi-
nério de ferro, o cobre ou o níquel,
seriam certamente sombrios. Os
investidores recuaram, tirando di-
nheiro das commodities indus-
triais e contribuindo para uma
queda de 15% dos preços dos me-
tais no primeiro semestre do ano.

Mas, nas últimas semanas, os si-
nais vindos da China melhoraram.

Dados de comércio exterior de
julho mostram importações men-
sais recordes de commodities, de
minério de ferro e petróleo a cobre
e ferrocromo. A produção indus-
trial das grandes empresas, um in-
dicador fortemente ligado ao Pro-
duto Interno Bruto (PIB), subiu
9,7% em julho, em relação ao mes-
mo mês do ano passado, seu ritmo
mais acelerado desde fevereiro.

Ontem, um dado prévio atenta-
mente monitorado da pesquisa do
HSBC apontou para crescimento
do setor industrial da China, pela
primeira vez em quatro meses.

Os números desencadearam
uma reavaliação das perspectivas
para a China e para as commodi-
ties em geral entre investidores
anteriormente pessimistas.

“O sentimento, obviamente,

virou”, diz Grant Sporre, analista
de metais do Deutsche Bank.

Colin Fenton, diretor de pesqui-
sa de commodities do JPMorgan,
diz que as commodities “irrompe -
ram num novo regime de risco”.

De fato, o preço de muitas com-
modities industriais teve sólida re-
cuperação desde o fim de junho.

O cobre para entrega em três
meses subiu 7,8% na Bolsa de Me-
tais de Londres (LME), os preços
da platina aumentaram 14% e os
do minério de ferro, 18,2%.

Mas, com poucos dados confiá-
veis sobre demanda de commodi-
ties na China, é difícil distinguir
entre percepções e realidade.

Uma grande parte da mudança
de sentimento se deve a uma rea-
valiação da economia chinesa pe-
los investidores, e não a uma mu-
dança drástica das condições vi-
gentes no país, dizem traders.

“Acho que a China não chegou
a ficar tão mal quanto as pessoas
pensaram. As pessoas andaram
pessimistas demais por alguns
meses”, diz um trader de metais.

Ao apresentar os resultados se-
mestrais esta semana, executivos
da mineradora Glencore disseram
que a demanda chinesa se mante-
ve acelerada o ano todo. Kenny
Ives, diretor de níquel da Glencore,
prevê que a demanda chinesa por
níquel crescerá 11% este ano.

“Se considerarmos a China co-
mo o principal mercado para o
crescimento da demanda por ní-
quel nos últimos dez anos, o cresci-
mento que veremos em 2013 é me-
lhor que o que vimos em qualquer
momento desde 2007”, disse ele.

Banqueiros dizem que boa par-

te da recuperação das commodi-
ties foi puxada pela cobertura de
posições vendidas. A posição ven-
dida líquida dos investidores em
cobre nos EUA, por exemplo, caiu
75% desde o fim de julho, segun-
do a Comissão de Negociações
com Futuros de Commodities
(CFTC, na sigla em inglês).

Mas houve também alguns si-
nais de melhora da demanda fi-
nal da China nos últimos meses.

Mike Henry, diretor de marke-
ting da BHP Billiton, a maior mine-
radora do mundo, disse a investi-
dores esta semana que a produção
chinesa de aço superou sua previ-
são devido ao “sólido investimento
e à sólida construção civil”.

Os indicadores do mercado fí-
sico também estão revelando so-
lidez, com os ágios sobre o cobre
– o preço pago acima dos contra-
tos futuros referenciais – tendo
subido para patamares recorde.

Será que a melhora do senti-
mento chinês – tanto no próprio
país quanto no exterior – prenun -
cia uma nova alvorada para os
preços das commodities? Alguns
traders estão cautelosamente oti-
mistas, e banqueiros dizem que
os investidores começaram a re-
cuperar parte de seu entusiasmo.

“Está um pouco otimista para
o restante do ano”, disse um des-
tacado trader de metais. Telis
Mistakidis, diretor de cobre da
Glencore, prevê a intensificação
da demanda pelo metal no se-
gundo semestre do ano.

Mas muitos continuam com as
barbas de molho. Apesar de a de-
manda chinesa nunca ter sido fra-
ca o suficiente para atingir as ex-

pectativas dos investidores mais
pessimistas, poucos discordam de
que a China esteja rumando para
um crescimento mais lento.

“A China está apenas se normali-
z a n d o”, diz David Wilson, analista
de metais do C i t i g r o u p. “O país
ainda será um importante consu-
midor. Mas a demanda não terá
uma aceleração extraordinária.”

De todo modo, o enfraqueci-
mento da demanda chinesa foi
apenas uma parte da narrativa
pessimista: os investidores tam-
bém previam aumento da oferta.

“A realidade é que simplesmen-
te temos mais oferta”, diz Sporre,
do Deutsche Bank. “A demanda es-
tá boa, mas não o suficiente para
neutralizar os efeitos dessa oferta.”

Duncan Hobbs, analista de
commodities do Macquarie, ob-
serva que, mesmo com a demanda
sólida dos últimos meses, o preço
de commodities não negociadas
em bolsa, como manganês e cro-
mo (às quais os investidores finan-
ceiros têm pouco acesso) caiu.

“Os investidores devem estar de-
cepcionados pois os preços não se
mostraram mais resistentes em
resposta à sólida demanda chine-
sa. Para conseguir reação dos pre-
ços, precisamos de uma demanda
ainda maior da parte da China.”

Por fim, apesar da sólida de-
manda chinesa neste momento,
ainda há riscos no horizonte. A tur-
bulência que assola os emergentes
vizinhos da China na Ásia poderá
abalar facilmente a confiança dos
traders chineses. Como diz um tra-
der: “Não dá para dizer que as pes-
soas não vão ficar bem
pessimistas de novo”.

Fonte: Mdic

Contração egípcia
Instabilidade política derruba exportações brasileiras – em US$ milhões
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Cai exportação do Brasil ao Egito
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

A instabilidade política no Egito
provocou um declínio das expor-
tações brasileiras ao país árabe nos
três últimos meses. Carnes, cereais
e principalmente açúcar foram os
produtos que mais sofreram con-
tração da demanda egípcia, que
caiu 35% entre maio e julho na
comparação com o mesmo perío-
do do ano passado, segundo dados
do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior
(Mdic). O aumento nos custos de
seguros e frete e a atividade menor
dos importadores ajudam a expli-
car o recuo. Nos primeiros quatro
meses do ano, a demanda repetiu a
de 2012, com queda de apenas
0,5% no valor dos embarques.

Tudo indica que situação no
país continuará caótica por algum
tempo. Hoje estão previstos novos
protestos de simpatizantes da Ir-
mandade Muçulmana contra a de-
posição do presidente Mohamed
Mursi. Outro fator que pode agra-
var a instabilidade é a volta à cena
política do ex-ditador Hosni Mu-
barak, que ontem saiu da cadeia e
foi posto em prisão domiciliar.

Em julho, mês em que Mursi foi
deposto pelas Forças Armadas
egípcias, as exportações brasileiras
caíram pela metade e não passa-

ram de US$ 129 milhões em 2013,
ante US$ 269 milhões em igual
mês de 2012. Nos últimos três me-
ses, o Brasil embarcou U$$ 443 mi-
lhões ao Egito. Mantivesse o ritmo
do ano passado, o total teria sido
de US$ 673 milhões. O recuo mais
significativo foi sentido pelos ex-
portadores de açúcar, principal
item da pauta no período, que no
mesmo trimestre do ano passado
venderam US$ 226 milhões. Neste
ano, o total não chegou a US$ 86
milhões, enquanto a demanda por
carnes passou de US$ 209 milhões
para US$ 183 milhões.

A importância do Egito para a
estratégia comercial brasileira no
Oriente Médio e no norte da Áfri-
ca é destacada pelo presidente da

Associação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB), José Augusto de
Castro. “O Egito é um grande
comprador de alimentos produzi-
dos no Brasil, especialmente car-
ne e açúcar. Além de estrategica-
mente colocado em um local ca-
rente desses produtos, o país é um
polo irradiador para as empresas
brasileiras se instalarem em ou-
tros locais perto”, afirma. No ano
passado, o Brasil exportou US$ 2,7
bilhões ao Egito. Ele prevê que até
que a situação seja estabilizada, os
embarques seguirão diminuindo
em relação ao ano passado.

Em 2010, o Brasil assinou acor-
do de livre comércio com os egíp-
cios, que segue aguardando rati-
ficação no Congresso brasileiro.

Indicadores sugerem
reação da economia na
China, Europa e nos EUA
Jonathan Cable
Reuters, de Londres

Pesquisas com empresas divul-
gadas ontem sugerem que a eco-
nomia mundial está em recupera-
ção, com a atividade industrial nos
Estados Unidos e na China nos ní-
veis mais altos em muitos meses e
um crescimento melhor do que o
esperado na zona do euro.

Os dados deverão incentivar o
Federal Reserve (Fed) a começar a
retirar seu apoio à economia
americana neste ano – talvez já
no mês que vem. Devem ainda
aumentar a atratividade dos
mercados para os investidores
em economias desenvolvidas da
América do Norte e Europa.

Os mercados estão nervosos
com os planos do Fed de reduzir as
compras mensais de US$ 85 bi-
lhões em bônus. No entanto, um
recuo do Fed representaria um vo-
to de confiança na maior econo-
mia do mundo, uma importante
âncora do crescimento global.

“A redução [das compras de
bônus] seria um sinal de que o
Fed acredita que a economia dos
EUA está ganhando uma certa
força. Seria um sinal de que a re-
cuperação está mais sólida”, dis-
se ontem Philip Shaw, economis-
ta-chefe da I nv e s t e c . “Há sinais de
um ímpeto maior, embora lento,
no ritmo de recuperação da zona
do euro e também da China.”

A economia mundial vem lu-
tando para ganhar força, abalada
pelos problemas de dívida que as-
solam a Europa, enquanto a China
enfrenta queda da demanda inter-
na e externa por seus produtos.

A empresa financeira Markit
disse que houve uma aceleração
na produção industrial dos EUA
em agosto, a maior em cinco me-
ses. Embora a produção econômi-
ca geral tenha caído, um salto no
número de novas encomendas po-
derá ser um bom presságio para o
futuro, disse a Markit. As contrata-
ções também aumentaram.

Em outras áreas, os pedidos
iniciais de seguro desemprego
cresceram ligeiramente nos EUA,
mas se mantiveram perto do ní-
vel mais baixo em seis anos, com
a média móvel de quatro sema-
nas batendo no menor patamar
desde novembro de 2007.

Economistas preveem que a
melhora das condições do mer-
cado de trabalho vai ajudar a
economia americana a ganhar
força no segundo semestre e em
2014, tornando mais provável a
retirada do estímulo do Fed.

Na Europa, o índice Flash
Composite Purchasing Mana-
gers’ Index, da Markit, mostrou
um aumento na atividade em-
presarial na zona do euro neste

mês, em um ritmo maior que o
esperado, com o indicador pas-
sando dos 50,5 pontos no mês
passado para 51,7. A leitura de
agosto foi a maior desde a meta-
de de 2011. Uma leitura acima de
50 pontos mostra expansão.

Um índice de gerentes de com-
pras da Alemanha, a maior eco-
nomia da zona do euro, mostrou
a maior taxa de crescimento em
sete meses. Na França, porém,
houve uma queda generalizada
da atividade. O crescimento da
Alemanha e da França ajudou a
zona do euro a sair, no segundo
trimestre, da maior recessão de
sua história, com um crescimen-
to modesto de 0,3%.

Um índice Markit para a China
atingiu o maior nível em quatro
meses, de 50,1 pontos, em com-
paração à leitura final para julho
de 47,7 pontos, sinalizando um
pequeno crescimento para o
grande setor industrial do país.

O governo chinês anunciou
uma série de medidas pontuais
para amparar a economia, in-
cluindo o corte de impostos para
pequenas empresas, mais ajuda
para os exportadores e aumento
dos investimentos em infraestru-
tura urbana e ferrovias.

“Isso confirma que a economia
se estabilizou no curto prazo e os
riscos de queda [no segundo se-
mestre] diminuíram”, disse
Zhiwei Zhang, economista da
Nomura para a China, sobre o ín-
dice de gerentes de compras.

As fábricas chinesas também
demitiram funcionários em agos-
to, uma vez que o crescimento da
segunda maior economia do
mundo vem apresentando uma
desaceleração. Mas o quadro ge-
ral demonstrado pelos números
divulgados ontem é de que a eco-
nomia mundial vem evitando,
com dificuldade, o declínio.

As perspectivas são mais preo-
cupantes em outras economias
emergentes. Um pico recente nos
rendimentos dos bônus america-
nos, motivado por especulações
de que o Fed reduzirá em breve
suas compras de bônus, atingiu
duramente muitas economias
em desenvolvimento.

Com as economias dos EUA e
Europa reagindo, os investidores
globais começaram a tirar di-
nheiro dos mercados emergen-
tes, pressionando as moedas lo-
cais. Mas economistas afirmam
que uma recuperação sustentável
da Europa e dos EUA, juntamente
com a estabilização da China, da-
rá suporte ao crescimento da eco-
nomia mundial. "Se a zona do eu-
ro está reagindo, isso é um bom
prenúncio para a economia mun-
dial”, disse Chris Williamson,
economista-chefe da Markit.

Caos aéreo chinês
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O setor de transporte aéreo da
China se expande velozmente e já
representa o segundo maior
mercado do mundo. Mas, no que se
refere aos atrasos dos voos, parece
ter assegurado o número um.
Segundo as estatísticas oficiais,
75% dos aviões partiram na hora no
ano passado. No entanto, pesquisas
privadas apontam para um quadro
bastante diferente. Recente
relatório da FlighStar, empresa que
monitora a indústria aérea, revelou
que apenas 18% das decolagens no
Aeroporto Internacional de Pequim
em junho foram pontuais — o
menor índice entre os 35
aeroportos de todo o planeta
incluídos no levantamento. O
segundo lugar também ficou com a
China (Xangai). Na foto, passageiro
dorme enquanto espera pelo seu
voo no aeroporto de Pequim.

Alta do PIB
surpreende
na Venezuela
De São Paulo

O Produto Interno Bruto (PIB)
da Venezuela cresceu 2,6% no se-
gundo trimestre contra o mesmo
período do ano passado, surpreen-
dendo grande parte dos analistas
que previam que a economia so-
freria retração entre abril e junho.

Ao apresentar os números, o
presidente do Banco Central, Eu-
domar Tovar, afirmou que os re-
centes leilões de dólares promovi-
dos pelo governo afetaram positi-
vamente setores como a indústria
e o comércio, dando impulso ao
resto da economia. Uma maior li-
quidez, que analistas atribuem
tanto aos leilões quanto a um re-
cente aumento do gasto público,
provocou um forte crescimento do
setor bancário, de 24,5%.

O PIB venezuelano havia cresci-
do 0,5% no primeiro trimestre.
Mas, entre abril e junho de 2012, a
economia crescia a um ritmo mais
acelerado: 5,6%. O setor petroleiro,
motor da economia, apresentou
expansão de 1,9% na comparação
anual. O não petroleiro subiu 2,95,
impulsionado por uma alta de
5,5% dos gastos dos consumidores
e de 3% dos governamentais.

França pede intervenção
na Síria se uso de arma
química for confirmado
Agências internacionais

A França defendeu ontem que
as potências ocidentais recorram à
força para combater o regime do
ditador sírio, Bashar al Assad, se for
comprovada a utilização de armas
químicas nos ataques de quarta-
feira. A ONU requisitou formal-
mente à Síria autorização para que
uma equipe de especialistas visite
a área atingida. O governo sírio,
que negou o uso de armas quími-
cas, voltou a bombardear ontem
os subúrbios de Damasco.

O chanceler francês, Laurent Fa-
bius, disse que o mundo deve res-
ponder “com força” se for compro-
vado o uso de armas químicas. “Ca -
so seja verdade, a posição da Fran-
ça é que precisa haver uma reação
da comunidade internacional”,
afirmou o ministro. “Essa reação
pode ser na forma de força.” Po -
rém, descartou o envio de solda-
dos para operações terrestres.

Em comunicado do Ministério
das Relações Exteriores, o Reino
Unido afirmou que nenhuma op-
ção “que possa salvar vidas inocen-
tes na Síria” deve ser descartada.

Autoridades europeias, falando
sob condição de anonimato, disse-
ram que as opções sendo examina-
das vão de ataques aéreos à criação
de uma zona de exclusão aérea e
ao fornecimento de armamentos
pesados a alguns grupos de insur-
gentes. Mas, no momento, as pers-
pectivas de adoção de medidas
concretas são pequenas sem o
apoio dos EUA. “A reação america-
na ao ataque [de quarta-feira] foi
c a u t e l o s a”, disse uma autoridade.
“E, sem o poder de fogo dos EUA,
há pouco que podemos fazer.”

Em Washington, um porta-voz
da Casa Branca disse que qualquer
decisão terá que esperar a confir-
mação do uso de armas químicas.

Grupos da oposição dizem que
morreram de 500 a 1.300 pessoas
nos ataques de anteontem. Embo-
ra o uso de armas químicas ainda
não tenha sido confirmado, médi-
cos presentes no local disseram
que os sintomas dos feridos são se-
melhantes aos provocados pelo
gás sarin. O levante contra Assad
teve início em março de 2011. Se-
gundo a ONU, já morreram mais
de cem mil pessoas no conflito.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




