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OMC prevê que comércio global
crescerá apenas 2,5% em 2013
de
st

O brasileiro Roberto Azevêdo, novo diretor-geral da organização, reduz para baixo a previsão de 3,3% de
seu antecessor Pascoal Lamy; para 2014, projeção é de 4,5% em comparação com o índice anterior de 5%
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Em uma de suas primeiras manifestações oficiais, após assumir o
cargo no começo deste mês, o novo diretor-geral da Organizção
Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, anunciou que o comércio mundial deve crescer
2,5% neste ano e 4,5 em 2014, revisando para baixo as estimativas
anteriores de 3,3% e 5%. Os dados serão detalhados em relatório
a ser divulgado no próximo dia 19.
As projeções originais foram
apresentadas em abril pelo predecessor de Azevêdo, Pascal Lamy,
que alertou que a ameaça do protecionismo pode ser maior do que
em qualquer momento desde o início da crise econômica, visto que

o fracasso das políticas de crescimento podiam, em vez disso, estimular os países a erguerem barreiras às importações.
Monitores independentes do
comércio, como o relatório Alerta
Comercial Global feito por Simon
Evenett, da Universidade de St
Gallen, na Suíça, descobriram
que países estão usando o protecionismo “dissimulado” - contornando as regras da OMC.
Antes que a OMC possa melhorar seu papel em policiar o protecionismo, ela precisa resolver o
impasse nas negociações de comércio global, disse Azevêdo. Chamando a OMC de “uma ameaça a
si mesma”, ele disse que cabe à or-

ganização de 159 países membros
aperfeiçoar as regras para lidar
com o protecionismo sofisticado.
Isso requer um avanço na reunião ministerial em Bali em dezembro, em que, segundo o executivo da OMC, a organização espera firmar alguns dos elementos
menos contenciosos da rodada Doha de negociações comerciais, em
impasse há anos.

Economias desenvolvidas
melhoram, constata a OCDE
As perspectivas para as principais
economias desenvolvidas do mundo melhoraram em julho de acordo com o indicador antecedente
mensal de crescimento compila-

do pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), enquanto os mercados emergentes continuaram a
perder fôlego.
O indicador, que é projetado
para fornecer sinais iniciais de
pontos de inflexão na atividade
econômica, aumentou para 100,7
em julho ante 100,6 em junho, ficando acima da média de longo
prazo de 100 e alcançando o melhor nível desde abril de 2011.
A tendência ficou em linha
com uma atualização na semana
passada das previsões da OCDE para as principais economias, que indicou a melhora da perspectiva
guiada pelo crescimento mais fir-

me nos Estados Unidos e no Japão, ao mesmo tempo em que a
Europa se junta à recuperação.
O indicador para os Estados
Unidos subiu para 101,1 ante
101,0, enquanto a leitura do Japão
ficou inalterada em 101,1. Para a
zona do euro aumentou para
100,5 em julho ante 100,3.
Por sua vez, entre as principais
economias emergentes, o indicador para a China caiu a 99,4 ante
99,5. A Índia viu sua força continuar a desacelerar, com seu indicador caindo para 97,1 ante 97,3,
enquanto para o Brasil caiu para
98,9 ante 99,1. A Rússia, entretanto, viu seu indicador subir para
99,3 ante 99,2. Reuters
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Grécia pode precisar “tapar buracos”
O primeiro-ministro grego, Antonis Samaras, reconheceu no domingo
que o país poderia necessitar de novas ajudas europeias no futuro
para “tapar buracos” em suas finanças. “Em novembro, acordamos
com nossos credores que se a Grécia precisar tapar buracos em suas
finanças nos próximos anos, teria uma espécie de ajuda adicional”,
disse Samaras em uma entrevista ao jornal Ethnos. AFP

Denis Balibouse/Reuters
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China exporta mais que
o previsto em agosto
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Vendas ao exterior tiveram aumento de 7,2% e importações de 7,0% ante
um ano antes, deixando um superávit comercial de US$ 28,6 bilhões no mês
Jerome Favre/Bloomberg
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Aumenta a confiança entre
investidores da Eurozona
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As exportações da China subiram
mais do que o esperado em agosto,
impulsionadas pela melhora da demanda pelosbensdopaísemimportantesmercados e ampliandoasevidênciasde que asegunda maioreconomia do mundo pode ter evitado
uma forte desaceleração. A Administração de Alfândega informou
que as exportações subiram 7,2%
em agosto ante o mesmo mês no
ano anterior e que as importações
subiram 7%, deixando o país com
um superávit comercial de US$
28,6 bilhões para o mês.
“A balança de agosto da China
sustenta a tendência de alta vista
desde julho, em linha com o ímpeto de aceleração do crescimento e
melhora da confiança do mercado,
indicando um viés de avanço no
crescimento do PIB do terceiro trimestre”, escreveram os economistas do ANZ Liu Li-Gang e Zhou Hao
em nota após os dados.
Após desacelerar em nove dos
últimos 10 trimestres, a segunda
maior economia do mundo tem
mostrado sinais de estabilização no
crescimento, com recuperações firmes no comércio em julho e pesquisas na semana passada mostrando
retomada de ímpeto da indústria e
expansão no setor de serviços para
máxima em cinco meses.
Até pouco tempo atrás os investidores estavam preocupados se a
economia da China estaria caindo
em uma desaceleração mais profunda do que o esperado, especialmente os chineses terem sofrido
um aperto de crédito sem precedentes em junho.
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A confiança da zona do euro tornou-se
positiva pela primeira vez em mais de dois
anos em setembro, conforme investidores
comemoraram o fim da recessão do bloco
e se tornavam mais otimistas sobre a
situação atual e o cenário.
O grupo de pesquisa Sentix informou que
seu índice que acompanha a confiança do
investidor no bloco de 17 países de moeda única
atingiu 6,5 pontos, maior nível desde maio
de 2011, ante -4,9 pontos em agosto. A leitura,
que superou a expectativa em pesquisa da
Reuters de melhora para -2,8, foi a primeira
em território positivo desde julho de 2011.
“Essa é a segunda alta mais forte do indicador
desde seu início em 2003”, disse o analista
do Sentix Sebastian Wanke em comunicado.
O Sentix informou que os 893 investidores
consultados entre 5 e 7 de setembro estavam
mais otimistas com a situação de seus
negócios atuais assim como com a perspectiva
para seis meses.
Uma recuperação das exportações e dos
gastos tirou a zona do euro da recessão no
segundo trimestre de 2013, o primeiro sinal
de retomada da economia do bloco.
O índice sobre a Alemanha, maior economia
da Europa, subiu para o maior nível desde abril
de 2011, alcançando 28,4 pontos em setembro
após 20,3 em agosto. Annika Breidthardt, Reuters
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Inflação moderada em
agosto reforça otimismo

Exportações em alta reforçam otimismo com a economia chinesa

Dados de inflação moderada divulgados ontem ampliaram a série de
dados de agosto reforçando a ideia
dequeaeconomiadaChinapodeestar deixando para trás a desaceleração. Os preços ao consumidor subiram2,6%emagostoanteoanoanterior, informou a Agência Nacional
de Estatísticas, em linha com as expectativas do mercado e ante alta de
2,7% em julho. Na comparação
mensal, os preços avançaram
0,5%, ante expectativa de 0,4%.
Os preços ao produtor caíram
1,6% na base anual, queda menor
que a esperada pelo mercado, de
1,8%, e que o recuo de 2,3% em julho. Embora a deflação dos preços
na porta das fábricas já dure 18 meses, o ritmo de declínio tem diminuído ante um pico de 3,6% em setembro de 2012. Reuters

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Mundo, p. 26-27.

