
Não interpretamos
um segundo ganho
consecutivo sólido
como o início de uma
virada forte. Afinal,
os desequilíbrios
na periferia ainda têm
que ser completamente
corrigidos”
ChristophWeil
Economista do Commerzbank

O crescimento de novos
negócios ajudou o setor
privado da Alemanha a
expandir no ritmo mais rápido
em sete meses em agosto,
mostrou a pesquisa Índice de
Gerentes de Compras (PMI, na
sigla em inglês), sugerindo que
a maior economia da Europa
vai registrar crescimento
robusto neste trimestre.

O PMI composto final do
Markit, que mede o
crescimento da indústria e do
setor de serviços e cobre mais

de dois terços da economia, subiu
para 53,5 em agosto ante 52,1 no
mês anterior. O índice permaneceu
acima da marca de 50 que separa
crescimento de contração pelo
quarto mês seguido e pouco acima
da leitura preliminar de 53,4.

“A economia de serviços da
Alemanha juntou-se ao setor de
indústria para alcançar um ritmo
acelerado de expansão da
produção em agosto, ajudada pela
alta mais forte em novos negócios
desde o início do ano”, disse
Tim Moore, do Markit. Reuters

“

A recuperação das exportações e
do consumo das famílias e dos go-
vernos tiraram a zona do euro da
recessão no segundo trimestre, de
acordo com dados revisados que
confirmam que o Produto Interno
Bruto (PIB) dos 17 países da união
monetária cresceu 0,3%, depois
de uma queda de 0,2% no trimes-
tre anterior.

Outro dado positivo divulgado
ontem é o crescimento da atividade
do setor privado no bloco, reflexo
da recuperação econômica que foi
confirmada em agosto, de acordo
como Índice dosGerentes de Com-
pras (o PMI, na sigla em inglês), di-
vulgado pela consultoria Markit. O
índice PMI na zona do euro foi de
51,5contra51,7daprimeiraestima-
tiva. Esse é o nível mais alto desde
junho de 2011. Em julho, o índice
foi de 50,5. Um índice PMI abaixo
de 50 representa uma contração da
atividadedo setorprivadoe, conse-
quentemente, quando o valor é su-
perior a 50 significa que houve um
aumento da atividade.

As exportações para o restante
do mundo subiram de forma acen-
tuada no trimestre depois de seis
meses de queda nas vendas, en-
quanto os gastos do governo tive-
ram sua primeira contribuição po-
sitiva para a economia desde o fi-
nal de 2009, quando a Grécia mer-
gulhou a zona do euro em sua crise
de dívida.

Os 27 membros da União Euro-
peia registraram crescimento de
0,4%doPIBnoperíododeabrilaju-
nho, melhor do que os 0,3% regis-
trados na estimativa anterior. No
primeiro trimestre, o resultado foi
negativo (-0,1%).

Entre os Estados-membros do
bloco de moeda única que disponi-
bilizaramosresultados,Portugalre-
gistrou amaiortaxa de crescimento
em relação ao trimestre anterior
(1,1%), seguido pela Alemanha e a
Finlândia (0,7% cada). Na França,
o PIB cresceu 0,5% no período.

Os investimentos subiram
0,3%, depois de uma queda de
2,2% em relação ao trimestre ante-
rior, de acordo com a Eurostat. As
exportações também cresceram:
1,6%(contraumaquedade1%),en-
quanto as importações aumenta-

ram 1,4% (o resultado no primeiro
trimestre foi uma queda de 1,1%).

“A recuperação da zona do euro
segue se generalizando. Novos se-
tores e mais países saíram da reces-
são em agosto”, comemora Chris
Williamson, economista-chefe da
Markit.

Considerando o PMI por país, a
Irlanda alcançou o índice máximo
em 77 meses: 57,6. A Alemanha
também foi bem e bateu o recorde
dos últimos setemeses,comumín-
dice de 53,5. A atividade do setor
privado tambémse recuperana Es-
panha, onde o índice subiu para
50,8,o maiornívelem 28 meses. Na
Itália o resultado foi de 50,3, o
maior em 27 meses.

Na outra ponta, Chipre registrou
a maior queda do PIB (-1,4%), à
frentedaEslovênia(-0,3%), daItá-
lia e da Holanda (-0,2% cada um).
A Espanha, por sua vez, anunciou
na semana passada uma queda de
0,1% do PIB no segundo trimestre.

Além disso, a França apresentou
uma queda da atividade privada,
com um índice de 48,8, mas tem
“uma taxa de contração muito me-
nor do que no início do ano”, afir-
ma Williamson.

Asuavizaçãodaspolíticasdeaus-
teridade que muitos economistas
culparamporpioraramaislongare-
cessão jávistanazonadoeurotam-
bémfoiacompanhadapelo primei-
ro crescimento trimestral dos gas-
tos das família desde o final de 2011.

A fragilidade da zona do euro fi-
cou evidente nas poucas compras
dos europeus durante julho, quan-
doovolumedevendasnovarejosu-
biuapenas0,1%,informouaEuros-
tat em comunicado à parte.

Economistas agora esperam que
o crescimento continue no terceiro
trimestre,apóspesquisasempresa-
riais positivas em agosto, mas há
poucas esperanças de uma recupe-
ração rápida. “Nós não interpreta-
mos um segundo ganho consecuti-
vosólidocomooiníciodeumavira-
da forte”, afirmou o economista do
Commerzbank Christoph Weil.
“Afinal,os desequilíbriosnaperife-
riaaindatêmquesercompletamen-
te corrigidos e vários dos principais
países estão cada vez mais enfren-
tando problemas”. Agências
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gsales@brasileconomico.com.br

MUNDO

Zona do Euro reage
com exportações
e consumo interno

▲

Expansão firme na Alemanha

Dados revisados da Eurostat oficializam o fim da recessão no bloco,

com alta de 0,3% do PIB; nos 27 países da UE avanço foi de 0,4%

Fimda
recessão
indicaum
crescimento
sólidodazona
doeuronos
próximos
trimestres
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Negociações de paz não progridem
As negociações de paz israelo-palestinas reiniciadas há algumas

semanas “não progrediram até agora”, declarou ontem Yaser Abed

Rabo, negociador e secretário-geral da Organização para a

Libertação da Palestina (OLP). “O que assistimos até o momento

não era o que esperávamos. Há poucas esperanças de progresso,

o que torna as negociações fúteis”, acrescentou. AFP

AbbasMomani/AFP

O déficit comercial dos Estados
Unidos piorou significativamente
em julho, com o efeito combinado
da queda das exportações e uma
alta nas importações, de acordo
com cifras divulgadas pelo Depar-
tamento de Comércio. O déficit
foi de US$ 39,1 bilhões, 13,3% a
mais que em junho, segundo os da-
dos dessazonalizados, enquanto
os analistas esperavam um aumen-
to menos pronunciado de 11,7%.

Mais uma vez, a balança comer-
cial norte-americana foi afetada
pelo déficit na comercializãção de
bens (US$ 58,6 bilhões) enquanto
o setor de serviços registrou um
excedente de US$ 19,4 bilhões.

O aumento do déficit observa-
do em julho obedece globalmen-
te a um aumento das importa-
ções (+1,6% a US$ 228,6 bi-
lhões) paralelo a uma recupera-
ção das exportações (-0,6% a
US$ 189,4 bilhões), segundo as
cifras oficiais.

Em termos geográficos, o défi-
cit comercial de bens registrou no-
vo recorde com a China em julho,
subindo 12,7% a US$ 30,1 bilhões,
segundo dados não corrigidos de
variações sazonais.

Em julho esse saldo negativo
também registrou um nível recor-
de com a União Europeia, princi-
pal sócio comercial dos EUA, qua-
se duplicando em um mês e alcan-
çando US$ 13,9 bilhões. As impor-
tações provenientes da Europa se
situaram assim em um nível sem
precedentes de US$ 35,1 bilhões,
em alta de 17% em um mês.

Ambos os blocos começaram
em julho negociações comerciais
bilaterais com o objetivo de criar
uma das maiores áreas de livre co-
mércio no mundo.

Economia avança em
ritmo “modesto a moderado”
A economia norte-americana con-
tinuou avançando a um ritmo
“modesto a moderado” em julho
e agosto, segundo o Federal Reser-
ve (Fed). De acordo com o Livro
bege do Fed, que faz um balanço
da atividade nas seis semanas que
se encerraram no dia 26 de agos-
to, oito regiões classificaram a ex-
pansão econômica como “mode-
rada” enquanto outras três a carac-
terizaram como “modesta” en-
quanto uma, a de Chicago, evoca
somente uma “melhoria”

Os indicadores de agosto refor-
çando a perspectiva de uma redu-
ção no estímulo monetário. Com
a maior parte dos integrantes do
banco central norte-americano
aparentemente inclinados a redu-
zir as controversas aquisição de
ativos, que têm como objetivo
manter baixos os juros de longo
prazo, investidores esperam que o
Fed comece a cortar o ritmo de
US$ 85 bilhões em compras men-
sais de títulos em sua próxima reu-
nião, ainda neste mês.

Dados econômicos recentes têm
sido mistos, mas não fracos o sufi-
cienteparasugerirqualquerdistúr-
bio na recente recuperação, que es-
tá lentamente reduzindo o desem-
prego.OLivroBege, queécompila-
doapartirdeconversascomoscon-
tatos corporativos do Fed, também
sinalizoufortalecimentonaativida-
de imobiliária residencial, confir-
mando a recuperação deste ano no
mercado imobiliário. Agências

NÚMEROS

Déficit comercial
dos EUA tem nova alta
acentuada em julho

HanneloreFoerster/Bloomberg

0,4%
CrescimentoanualdoPIBnos27paísesdaUnião
Europeianosegundotrimestre,enquantonos17que
fazempartedaEurozonafoiconfirmadaaltade0,3%

51,5
ÍndicePMIdazonadoeuroemagosto,quemedea
atividadedosetorprivado,queemjulhofoide50,5.
Abaixode50,significaretraçãoeacimaavanço

TimRue/Bloomberg

Saldo negativo foi de US$ 39,1 bilhões, 13,3% a mais que em junho,
enquanto os analistas esperavam um aumento menos pronunciado de 11,7%

ISRAEL E PALESTINOS

AltadodéficitosEUAfoiprovocadapeloaumentodasimportações

Geograficamente,
o déficit comercial de
bens dos EUA registrou
novo recorde com a
China em julho, subindo
12,7% a US$ 30,1
bilhões, segundo
dados não corrigidos
de variações sazonais
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 set. 2013,  Mundo, p. 26-27.
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