
A produção industrial da zona do
euro cresceu em agosto a um rit-
mo maior do que o inicialmente
estimado, influenciada pelos
bons números da Itália e da Espa-
nha, confirmando que a recupera-
ção no bloco monetário de 17 paí-
ses começou a adquirir impulso.
Um índice baseado numa pesqui-
sa com gerentes de compras na in-
dústria manufatureira (PMI) pas-
sou de 50,3 em julho para 51,4, o
maior nível em 26 meses, infor-
mou ontem a Markit Economics,
sediada em Londres. O valor su-
pera a estimativa anterior de
51,3. Interpretações acima de 50
indicam crescimento.

Indicadores positivos começa-
ram a acumular-se desde que a
zona do euro voltou ao crescimen-
to no segundo trimestre, pondo
fim a uma recessão de duração re-
corde. A confiança econômica su-
biu ao seu maior nível em dois
anos, em agosto. O índice Stoxx
Europe 600 aumentou 5% nos úl-
timos dois meses, e o euro valori-
zou-se 1,8% frente ao dólar.

“É particularmente encoraja-
dor que o crescimento seja am-
plo. Os PMIs estão aumentando
em todos os países exceto a Fran-
ça”, explicou ontem, no relató-
rio, Chris Williamson, economis-
ta-chefe na Markit. “Agora, a Ale-
manha, a Holanda, a Áustria, a Es-
panha e a Itália estão tendo as
maiores taxas de crescimento de
produção industrial em pelo me-
nos dois anos. Até mesmo a Gré-
cia reduziu notavelmente o declí-
nio da sua manufatura”.

Na Itália, a produção indus-
trial se acelerou em agosto para o
maior ritmo em 28 meses, incen-
tivada pelo aumento nos novos
pedidos, que em parte refletiu
um crescimento substancial nas
vendas por exportações, infor-
mou a Markit num relatório sepa-
rado.

A produção espanhola se ex-
pandiu em agosto pela primeira
vez em mais de dois anos, fortale-
cendo a previsão do primeiro-mi-
nistro Mariano Rajoy de que as ex-
portações ajudarão a economia a
sair da recessão neste ano.

“De olho no futuro, a esperan-
ça para os fabricantes é que a con-
fiança, que está melhorando na
maioria dos países da zona do eu-
ro, encoraje as companhias a in-
vestirem mais e os consumidores
a gastarem mais, especialmente
em bens duráveis”, disse Howard

Archer, economista-chefe da
IHS Global Insight, para a Euro-
pa, em Londres.

Mercado automobilístico
a caminho da estabilidade
A marca Mercedes-Benz da Daim-
ler, terceira maior montadora de
carros de luxo do mundo, produ-
ziu mais veículos do que nunca no
primeiro semestre para atender a
demanda pelos modelos compac-

tos e SUVs. “Estamos planejando
um maior crescimento”, disse An-
dreas Renschler, diretor de produ-
ção, em 16 de agosto.

O mercado automotivo euro-
peu, que está a caminho do sexto
ano consecutivo de declínio, está
se estabilizando, conforme afir-
mou a Associação da Indústria
Automotiva da Alemanha (VDA),
em 16 de agosto. Os registros de
carros novos na região elevaram-

se 4,8% em julho, totalizando
1,02 milhões de veículos, segun-
do a VDA, sediada em Berlim.

Ainda assim, a Europa conti-
nua lutando com o legado de uma
crise de dívida que atravessa seu
quarto ano. A taxa de desempre-
go continuou no recorde de 12,1%
em julho. A desocupação entre os
jovens aumentou para 24%.

O desemprego está demons-
trando ser resistente à melhor

sorte do continente, e poderia
ajudar a explicar por que os eco-
nomistas consultados num le-
vantamento da Bloomberg
News pensam que o crescimen-
to desaquecerá da expansão de
0,3% no segundo trimestre pa-
ra 0,1% no terceiro. Os analis-
tas prevêem que a taxa de de-
semprego não cairá abaixo de
12% até 2015. Patrick Henry, Bloom-

berg News
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dá novo ânimo à zona do euro
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Índice Markit chega a 51,4 em agosto, maior nível em 26 meses, influenciado pelo desempenho da Itália e Espanha
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Novas revisões do resgate de Portugal
A próxima revisão do resgate de 78 bilhões de euros de Portugal

começará em 16 de setembro, informou, ontem, o Ministério das

Finanças. A revisão foi adiada pela crise do governo que eclodiu em

julho e agora vai incorporar a 8ª e a 9ª revisões do programa

de resgate. A crise levou à nomeação de vários novos ministros,

incluindo Maria Luis Albuquerque, nova ministra das Finanças. Reuters

Os líderes do G20 vão discutir
as preocupações com a
volatilidade e o câmbio de
mercados emergentes na
reunião do grupo nesta
semana, na cidade russa de
São Petersburgo, informou,
ontem, uma autoridade
alemã à Reuters.

A autoridade, falando em
condição de anonimato, disse
que o G20 — que é formado
pelas principais economias
desenvolvidas e em
desenvolvimento do mundo—
é o “fórum certo” para tais
discussões, em meio às
preocupações com o impacto
nos mercados emergentes
dos planos norte-americanos

de reduzir seu programa maciço
de compra de títulos.

“A posição da Alemanha é
conhecida - de que as economias
emergentes podem aliviar alguns
de seus problemas com reformas
estruturais e que elas têm que
levar em conta os efeitos da
política monetária expansiva,
especialmente no que diz respeito
à estratégia de saída do Federal
Reserve, (banco central
norte-americano)", do plano de
estímulo monetário via compra de
títulos públicos, disse a autoridade.

A reunião dos líderes das 20
principais economias globais está
marcada para quinta e sexta-feira
próximas na cidade russa. Stephen

Brown e Gernot Heller, Reuters

PatriciadeMeloMoreira/AFP

Os países emergentes dos
BRICS vão discutir, à margem
da cúpula do G20, a criação de
uma reserva comum de divisas
a fim de se proteger da volatili-
dade do mercado de câmbio, in-
dicou ontem o ministro russo
das Relações Exteriores. Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul devem se reunir na quinta-
feira na abertura do encontro
de chefes de Estado e Governo
do G20 em São Petersburgo.

“Nossos líderes irão anali-
sar a implementação de objeti-
vos fixados durante a cúpula
de Durban em março, relacio-
nados a criação de um banco
de desenvolvimento dos BRICS
e a criação de reservas comuns
de divisas”, declarou o chance-
ler Sergueï Lavrov, durante
uma coletiva de impresas.

“Esse ‘pool’ de divisas per-
mitirá lutar contra a influência
negativa das flutuações dos
mercados de câmbio para nos-
sas economias”, acrescentou o
chefe da diplomacia russa. Em

um comunicado, a presidência sul-
africana também indicou que o en-
contro dos BRICS será voltado par-
ticularmente “para o novo banco
de desenvolvimento e ao mecanis-
mo de reserva de divisas”.

Os países emergentes, Índia e
Brasil à frente, enfrentam uma for-
te desvalorização de suas moedas

desde o início do ano, com os in-
vestidores se voltando para os Es-
tados Unidos na expectativa de
um aumento das taxas de juros na
primeira economia mundial.

Os bancos centrais de alguns
países têm comprado em massa
moeda local, usando suas reser-
vas de divisas internacionais (so-
bretudo dólar e euro), para defen-
der seu valor.

Os BRICS concordaram em
março em Durban, na África do
Sul, com o princípio de criação de
um banco de desenvolvimento co-
mum destinado a financiar os in-
vestimentos e se livrar da depen-
dência do Banco Mundial. Mas
não conseguiu definir o montante
que cada país depositará, bem co-
mo será a participação de cada
país na instituição.

No conjunto, os representan-
tes dos 20 países que integram o
bloco darão prioridade ao debate
sobre medidas de incentivos à eco-
nomia, como geração de emprego
e renda, e medidas que possam
ser executadas a curto prazo. AFP

BRICS estudam criar
reserva comum contra
volatilidade cambial

Mercados emergentes entram
na pauta da reunião do G20

RemyGabalda/AFP

AndrewHarrer/Bloomberg

Iniciativa, que será debatida pelos íderes das cinco nações, em São
Petersburgo, está relacionada à criação do banco desenvolvimento do bloco

CRISE DA DÍVIDA

SergeyLavrov:uniãocontraas influênciasnegativasdasflutuaçõesdosmercadosdecâmbio

Os Brics concordaram,
na reunião de
março,em Durban,
na África do Sul, em
criar um banco de
desenvolvimento, mas
não definiram como
será a participação de
cada país na instituição
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 set. 2013,  Mundo, p. 26-27.
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