
As contratações no setor privado
dos Estados Unidos aumentaram
em novembro no ritmo mais forte
em um ano, sugerindo que o mer-
cado de trabalho está melhorando
o suficiente para que o Federal Re-
serve, banco central do país, co-
mece a reduzir em breve suas com-
pras de títulos. Outros dados mos-
traram as exportações atingindo
máxima recorde em outubro e as
vendas de novas moradias regis-
trando o maior crescimento em
quase 33 anos e meio.

Os empregadores do setor pri-
vado abriram 215 mil novas vagas
no mês passado, mostrou Relató-
rio de Emprego da ADP, o maior
aumento em um ano e acima das
expectativas de economistas de
criação de 173 mil postos. O au-
mento de vagas de outubro foi re-
visado para 184 mil, ante 130 mil.

Os dados da ADP vêm antes de
relatório do governo muito mais
abrangente sobre o mercado de
trabalho, que será divulgado ama-
nhã, incluindo tanto os empregos
no setor público quanto no priva-
do. Esse relatório deve mostrar
criação de 180 mil vagas excluin-
do o setor agrícola, com base em
pesquisa da Reuters junto a analis-
tas, ante 240 mil em outubro.

“Se o relatório da ADP mostrar-
se um bom guia, um aumento de
200 mil (vagas fora do setor agríco-
la) pode ser o suficiente para per-
suadir o Fed a começar a redução
de seu estímulo ainda neste mês”,
disse o economista-chefe da Capi-
tal Economics, Paul Ashworth.

Separadamente, o Instituto
de Gestão de Fornecimento
(ISM) informou que seu índice de
serviços caiu para 53,9 no mês
passado, ante 55,4 em outubro.
Leitura acima de 50 indica expan-
são no setor. Novembro foi o 47º
mês seguido de expansão. A me-

dida de emprego do ISM sobre
serviços atingiu mínima em seis
meses em novembro.

Déficit comercial
recua em outubro
O Departamento do Comércio in-
formou que o déficit comercial re-
cuou 5,4%, para US$ 40,6 bilhões
em outubro. O déficit de setembro
na balança comercial foi revisado
para US$ 43,0 bilhões ante leitura
divulgada anteriormente de US$
41,8 bilhões. Economistas consul-
tados pela Reuters esperavam
uma redução para US$ 40 bilhões
em outubro.

Quandoajustadoàinflação,odé-
ficitcomercialcaiuparaUS$48,3bi-
lhões ante US$ 51,4 bilhões no mês
anterior. Essa medida entra no cál-
culo do Produto Interno Bruto e su-
gere que o comércio externo irá de
novo contribuir para o crescimen-
to neste trimestre.

Em outubro, as exportações sal-
taram 1,8%, na máxima recorde
de US$ 192,67 bilhões, indicando
uma retomada da demanda global
que deve ajudar a sustentar o cres-
cimento doméstico no quarto tri-
mestre. As exportações haviam
caído por três meses seguidos.

“Isso é um sinal encorajador
tanto para o crescimento da indús-
tria dos EUA quanto para a situa-
ção da demanda global”, disse o
economista-chefe da RDQ Econo-
mics, John Ryding.

Em outro relatório, o Departa-
mento do Comércio comunicou
que as vendas de novas moradias
saltaram 25,4%, para taxa anual
ajustada sazonalmente de 444 mil
unidades em outubro, revertendo
a queda de 6,6% de setembro. Isso
sugere que a recuperação do mer-
cado imobiliário permanece intac-
ta apesar de taxas hipotecárias
mais altas. Lucia Mutikani, Reuters
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Contratações aumentam
e déficit comercial cai nos EUA

Os empregadores do
setor privado abriram
215 mil novas vagas em
novembro, mostrou
Relatório da ADP, maior
aumento em um ano e
acima das projeções de
economistas de criação
de 173 mil postos

O salto de 25,4%
nas vendas de novas
moradias, revertendo
a queda de 6,6% de
setembro, sugere que a
recuperação do mercado
imobiliário está intacta
apesar de taxas
hipotecárias mais altas

Dados positivos sobre o mercado de trabalho, mercado imobiliário, setor de serviços e exportações referentes

aos meses de outubro e novembro indicam que recuperação da economia norte-americana se mostra mais sólida
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Entendimento ‘ao alcance da mão’ em Bali
Umacordoestá“ao alcancedasmãos”nareunião ministerial da

OrganizaçãoMundialdoComércio (OMC),emBali, afirmouorepresentante

deComérciodosEstadosUnidos,MichaelFroman.Eleadvertiu que“sair

deBali semacordorepresentariaum durogolpeàOMCcomofórum de

negociações multilaterais”,admitindoque umnovofracassopodepôr

fim àsnegociações multilateraissobreaabertura docomércio. AFP

OInstitutodeGestãode
Fornecimento(ISM) informou
queseuíndicedeserviçoscaiu
para53,9nomêspassado,ante
55,4emoutubro(leituraacima
de50indicaexpansão).
Apesarderetraçãonoavanço,
novembrofoio47ºmêsseguido
deexpansãonosetordeserviços.

Se o acordo de livre-comércio entre UE
e Mercosul fracassar, o Brasil ficaria sendo
um dos poucos países latino-americanos sem
um acordo de livre-comércio com os EUA e a
União Europeia - um canal já estabelecido, por
exemplo, por México, Peru, Chile e Colômbia.

Enquanto isso, a União Europeia mantém
ambiciosas negociações comerciais com quase
80 países, incluindo os EUA. Washington, por
sua vez, negocia um bloco de livre-comércio
que se estenderia do Vietnã e Japão até o Chile,
a Parceria Transpacífica (PTP), que abrangeria
cerca de 40% da economia global. Reuters

EdgarSu/Reuters

Osempregadoresdosetorprivado
abriram215milnovasvagasno
mêspassado,mostrouRelatório
deEmpregodaADP,omaior
aumentoemumanoeacima
dasexpectativasdeeconomistas
decriaçãode173milpostos.
Oaumentodevagasdeoutubrofoi
revisadopara184mil,ante130mil.

Se tudo correr conforme o planeja-
do, o Brasil participará no ano que
vem de seu primeiro grande acor-
do de livre-comércio no âmbito
do Mercosul, após 15 anos de dis-
cussões com a Europa. O sucesso
ou o fracasso vai depender de um
sócio imprevisível, a Argentina.

A União Europeia e o Mercosul
estipularam um prazo até 31 de de-
zembro para entregarem mutua-
mente ofertas de abertura de mer-
cados, num pacto que abrangeria
750 milhões de pessoas e um co-
mércio anual de US$ 130 bilhões.

“Ainda esperamos que podere-
mos fechar um acordo”, disse
AdrianusKoetsenruijter, funcioná-
rio graduado da UE encarregado de
negociações com o Mercosul, bloco
formado por Brasil, Argentina, Pa-
raguai,UruguaieVenezuela.Quan-
to ao bloco europeu, o acordo per-
mitiriaaproveitaraseconomiaspro-
missoraslatino-americanaserefor-
çar seu papel no comércio global.

A questão é se a Argentina, um
dos membros mais protecionistas
do G20, vai se abrir a mais impor-
tações da UE, ou seguirá os passos
do governo da Venezuela, que se
excluiu das negociações. Mas o
Brasil quer trazer a Argentina a
bordo, embora possa levar a nego-
ciação adiante mesmo com um
Mercosul retalhado.

Diplomataseuropeusesul-ame-
ricanos veem o prazo da negocia-
ção comercial neste mês como uma
chance de manter a Argentina no
grupo,ouentão liberar o Brasil para
perseguir sua própria agenda como
a sétima economia mundial, num
sistema internacional de comércio
que vive uma acelerada evolução.

Mas a presidente Dilma Rousse-
ff não parece disposta a obrigar
sua colega esquerdista Cristina
Kirchner a tomar uma decisão.
“Não há uma decisão de romper o
Mercosul. Ele é um projeto estraté-
gico”, disse a nova embaixadora
brasileira na União Europeia, Vera
Barrouin Machado. O Brasil quer
acesso aos mercados da UE para
suas exportações agrícolas.

Autoridadescomerciaisbrasilei-
raseargentinasvoltaramasereunir
na terça-feira em Buenos Aires. Os
dois países, segundo um diplomata
envolvido no processo, “querem
passar um sinal claro à Europa de
que o Mercosul está unido”. Reuters

SOBE-E-DESCE Acordo da UE com
o Mercosul pode
deslanchar em 2014
Governo brasileiro estaria sendo pressionado para avançar
nos entendimentos com europeus mesmo sem a ArgentinaKevorkDjansezian/Reuters

O risco de ficar fora
dos grandes pactos

GustavoFerreira

VeraMachado:oMercosuléprojetoestratégico

REUNIÃO DA OMC

Movimento
emlojado

Wallmartem
LosAngeles:
aumentodas
contratações
ajudaovarejo
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Text Box
Matéria

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