
Jornal Valor --- Página 3 da edição "06/09/2013 2a CAD A" ---- Impressa por ivsilva às 05/09/2013@21:58:31

Sexta-feira e fim de semana, 6, 7 e 8 de setembro de 2013 | Valor | A3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 6/9/2013 (21:58) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

B ra s i l

Analistas preveem alta “c o m p o r t a d a” do IPCA em agosto
Arícia Martins
De São Paulo

A volta do grupo alimentação e
bebidas ao campo positivo, o fim
do impacto do cancelamento dos
reajustes de transporte e o efeito
incipiente da alta do dólar em al-
guns produtos vão acelerar a infla-
ção em agosto, segundo analistas,
mas os preços vão se manter em
patamar “c o m p o r t a d o”. Após
avanço de 0,03% em julho, a média
de 15 consultorias e instituições fi-
nanceiras ouvidas pelo Valor Data
aponta que o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) subirá 0,26% em agosto.

As estimativas para o indicador
de inflação, a ser divulgado hoje
pelo IBGE, vão de 0,23% a 0,31%.
Confirmadas as projeções, o IPCA
acumulado em 12 meses conti-
nuará perdendo fôlego — de 6,27%
em julho para 6,11% em agosto.

O economista-chefe do banco
ABC Brasil, Luis Otávio de Souza
Leal, afirma que sua projeção de al-

ta de 0,25% para o IPCA pode ser
considerada um bom resultado,
tendo em vista que, no início do
mês, era esperado um aumento
mais próximo de 0,30%. Segundo
Leal, os alimentos no domicílio
ainda mostraram evolução con-
fortável ao longo de agosto e vão
recuar 0,10% no mês, enquanto a
parte de alimentação fora de casa
deve avançar 0,60%.

Esse subgrupo, diz o economis-
ta do ABC, será responsável por
trazer o grupo alimentação e bebi-
das ao patamar positivo de novo,
ainda que em nível baixo. Em seus
cálculos, esses preços vão aumen-
tar 0,10% em agosto, ante retração
de 0,33% em julho. Dentro dos ali-
mentos, ele avalia que a recente
depreciação cambial só apareceu
na cadeia do trigo, mas não em
seus derivados, como panificados.

Com previsão de 0,27% para o
IPCA de agosto, Adriana Molinari,
da Tendências Consultoria, avalia
que este deve ser o último mês em
que os alimentos no domicílio vão

registrar queda. A partir de setem-
bro, diz Adriana, a expectativa é
que a deflação nos produtos in na-
tura se esgote, enquanto os preços

dos alimentos comercializáveis,
mais sensíveis ao câmbio, devem
acelerar. Segundo ela, as carnes es-
tão em alta no atacado, movimen-

to que ainda não chegou ao varejo.
Na medição atual do IPCA, a

economista da Tendências projeta
que o repasse da desvalorização
cambial ficará mais concentrado
nos artigos de residência, que, em
suas estimativas, vão deixar a esta-
bilidade observada em julho para
alta de 0,67% em agosto. Esse gru-
po, diz Adriana, contém produtos
com elevado coeficiente de com-
ponentes importados, como ele-
trodomésticos e eletroeletrônicos.

Para Tatiana Pinheiro, do San -
t a n d e r, a transmissão do câmbio
ao IPCA ficará mais aparente a par-
tir do quarto trimestre, mas a in-
tensidade dependerá do ritmo da
atividade. Segundo ela, há defasa-
gem entre três e seis meses até que
todos os agentes incorporem o dó-
lar mais caro aos preços. Como a
desvalorização recente começou
em junho, a economista avalia que
o repasse deve iniciar em outubro.
Nos cálculos do Santander, cada
10% de depreciação cambial adi-
ciona 0,85 ponto percentual à in-

flação num horizonte de 12 meses.
Na medição atual do IPCA, para

a qual estima avanço de 0,25%, Ta-
tiana aponta que os principais ve-
tores de aceleração, além dos ali-
mentos, serão os grupos transpor-
te e vestuário. Tatiana calcula que a
taxa de transportes deve ficar zera-
da em agosto, após queda de 0,66%
na leitura anterior. Já o grupo ves-
tuário deve subir 0,20%, com o fim
das liquidações de inverno.

Indicadores internos acompa-
nhados pela área econômica do
governo apontam que o IPCA fe-
chou agosto com alta de 0,20%,
mas técnicos da área econômica
disseram ao Va l o r que projetam
um IPCA maior que esse, e mais em
linha com as estimativas de merca-
do. A avaliação é a de que a inflação
está bem comportada mesmo com
toda preocupação com o câmbio.
Segundo fonte da área econômica,
o importante é que, mesmo se vier
um IPCA de 0,30%, a inflação em 12
meses ficará menor. (Colaborou
Edna Simão, de Brasília)

Comércio exterior Exportação do país para Mercosul, Aladi e Nafta dá prioridade a itens que ganharam mercado

China avança na vizinhança brasileira
Marta Watanabe
De São Paulo

A estratégia da China de au-
mentar presença em países do
continente americano para com-
pensar a desaceleração das eco-
nomias mais centrais, resultou,
nos últimos cinco anos, em maior
participação relativa do país asiá-
tico nas importações dos países
parceiros do Brasil no Mercosul
(Argentina, Uruguai e Paraguai),
dos países integrantes da Aladi
(Bolívia, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Peru e Venezuela) e do Nafta
(Canadá, Estados Unidos e Méxi-
co), mostra levantamento do Ins-
tituto de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial (Iedi).

Mais que isso, a pesquisa mostra
que a China tem conseguido apro-
veitar melhor as oportunidades de
mercado. Os chineses consegui-
ram elevar a sua fatia de mercado
no embarque de produtos cuja de-
manda mais cresceu nas importa-
ções das três regiões. A parcela des-
ses produtos com “oportunidade
a p r o v e i t a d a”, como define o estu-
do, avançou na exportação chine-
sa, saindo de 38% em 2008 para
45% em 2012. Essa participação
também avançou na exportação
brasileira para os três blocos, mas
ela ainda é bem menos representa-
tiva, pois saiu de 17% em 2008 para
25% no ano passado.

Os três blocos — Mercosul, Aladi
e Nafta — são considerados merca-
dos tradicionais para a exportação
brasileira. Em 2008, quando eclo-
diu a crise que fez a China olhar

mais para esses mercados, a expor-
tação brasileira para os três blocos
representava 38,5% do total das
vendas do Brasil ao exterior. No
ano passado, a fatia caiu para
31,9%. Essa redução de fatia, indica
o estudo do Iedi, resultou princi-
palmente da baixa expansão das
exportações brasileiras para os
blocos selecionados — e não do
crescimento para outras regiões.

Ao mesmo tempo, o ritmo dos
embarques brasileiros para as três
regiões ficou muito abaixo das
vendas de produtos chineses aos
mesmos destinos no mesmo pe-
ríodo. A exportação da China para
os três blocos avançou 47,6%, num
ritmo até maior do que a alta de
42,8% do total dos embarques chi-
neses para todo o mundo. As ex-
portações brasileiras para os mes-
mo destinos cresceu apenas 1,9%,
sendo que as vendas totais ao exte-
rior avançaram 23,4%. As vendas
de produtos brasileiros aos países
do Nafta chegaram a cair 0,9% no
período de cinco anos. O levanta-
mento do Iedi utilizou dados do
Comtrade, base de dados da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU).

O ritmo mais acelerado das ex-
portações chinesas para os três
blocos não é resultado de uma ba-
se relativamente baixa de compa-
ração. No caso do Mercosul e da
Aladi, o valor exportado pelo Bra-
sil e pela China eram relativamen-
te parecidos em 2008. Com o cres-
cimento dos chineses, porém, em
2012, o país asiático passou a ex-
portar o dobro do Brasil para essas
duas regiões (ver quadro ao lado).

O problema, diz Cristina Reis,
economista do Iedi, é que as notí-
cias também não são boas quando
se analisa mais detalhadamente as
exportações brasileiras e chinesas
para as três regiões. Essa compara-
ção, ressalta Cristina, mostra que a
China conseguiu aproveitar me-
lhor as oportunidades de merca-
do. Dentre os embarques chineses
para os três blocos, os produtos
que ganharam maior participação
na pauta de exportação foram
principalmente os que tiveram
maior demanda de importação e
nos quais a China também ganhou
fatia de mercado. Esses produtos,
que tiveram “oportunidade apro-
v e i t a d a”, avançaram de 38% para
45% no total do valor exportado
pela China às regiões estudadas. O
Brasil também teve avanço impor-
tante nesse grupo de “oportunida -
des aproveitadas”, mas a participa-
ção ainda é bem menor que a da
China. Em 2008, esse grupo repre-

sentava 17% da exportação brasi-
leira para os três blocos. Em 2012, a
fatia saltou para 25%.

O avanço do Brasil no grupo de
oportunidades aproveitadas, de
forma mais competitiva, aconte-
ceu principalmente em bens com
menor elaboração industrial, co-
mo alimentos e bebidas, ou em
produtos que o país tem vantagem
competitiva, como produtos do se-
tor de refino de petróleo.

Na verdade, diz Cristina, um fa-
tor preocupante é que enquanto a
China ganhou presença nesses
mercados nos produtos com
“oportunidades aproveitadas”, as
exportações brasileiras para a re-
gião avançaram muito no grupo
denominado como “produtos em
d e c l í n i o”. Ou seja, os produtos que
estão perdendo participação de
mercado nos três blocos. Essa fatia
avançou de 28% para 33% das ex-
portação brasileira para as regiões.

O estudo do Iedi também levan-

tou a evolução das exportações de
produtos para a categoria de
“oportunidade perdida”. Nesse
grupo, o produto ganha participa-
ção relativa nas regiões, mas o país
exportador perde participação
nos embarques desse mesmo pro-
duto. Essa categoria ficou pratica-
mente estável nas exportações chi-
nesas para a região, saindo de 12%
em 2008 para 13% em 2012. O Bra-
sil conseguiu reduzir essa partici-
pação, embora o patamar ainda
continue alto. A fatia caiu de 30%
em 2008 para 25% no ano passado.

O estudo levantou o grau de
ameaça da exportação chinesa em
cada uma das categorias de produ-
tos analisadas. A pesquisa conside-
rou que há ameaça direta dos chi-
neses quando há aumento de par-
ticipação de mercado pela China
num determinado país, ao mesmo
tempo em que o Brasil perde mer-
cado para o mesmo destino. A
ameaça indireta acontece quando

o Brasil ganha participação num
país, mas a China ganha mais.

Segundo o levantamento, os
embarques chineses são uma
ameaça direta principalmente nos
produtos em que o Brasil perdeu
oportunidades de mercado. O es-
tudo mostra que dentre as expor-
tações brasileiras dessa categoria
para as regiões estudadas, a fatia
de ameaça direta em 2012 foi de
76,1%. Apesar de apresentar queda
em relação a 2008 (78,7%), a fatia
de ameaça direta continua alta,
principalmente levando em consi-
deração que os produtos com
“oportunidade perdida” represen -
tam um quarto da exportação to-
tal brasileira para as regiões.

Segundo o estudo, as exporta-
ções brasileiras de todos os produ-
tos com “oportunidades perdidas”
sofreram forte ameaça das expor-
tações chinesas no período de cin-
co anos. O levantamento dá como
exemplos os veículos de passagei-
ros e veículos automotores de
transporte de mercadorias, assim
como compressores de equipa-
mentos de refrigeração. Um dos
aspectos preocupantes, observa
Cristina, é que, olhando por re-
gião, verifica-se que a ameaça se
agravou nas vendas para os países
mais próximos. Levando em conta
as exportações brasileiras sob
ameaça direta para as três regiões,
a parcela destinada ao Mercosul e à
Aladi subiu de 52,6% em 2008 para
60,5% em 2012. No mesmo crité-
rio, a fatia sob ameaça indireta pa-
ra os dois blocos cresceu de 61,8%
para 70,4%.

1,9% 4,6% -0,9% 4,3% 36,8% 23,4%Var.* 47,6% 74,6% 41,3% 115,6% 41,4% 42,8%Var.*

Fonte: Iedi, com elaboração de dados do Comtrade. *2012/2008

Ritmos diferentes
Exportações brasileiras e chinesas por destinos selecionados - em US$ bilhões

Brasil - 2012
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China - 2012
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Fontes: Instituições financeiras e consultorias. 

O que os economistas esperam
Estimativas para a evolução do IPCA - em % 

BB DTVM

Banco ABC Brasil

Banco Fator

Banco  BI&P

Bradesco

HSBC

Itaú Unibanco

LCA Consultores

MB Associados

MCM Consultores

Quest Investimentos

Rosenberg & Associados

Santander

Tendências Consultoria

Votorantim Corretora

AgostoInstituição Acumulado em 12 meses

0,26 6,11Média

6,10

6,09

6,10

6,13

6,13

6,09

6,10

6,12

6,16

6,11

6,09

6,15

0,25

0,25

0,25

0,28

0,28

0,24

0,25

0,26

0,31

0,26

0,23

0,30

0,25

0,27

0,25

6,10

6,12

6,10

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




