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Relatório da OMC indica que expansão em 2006 foi de
8% em volume e de 15% em valores, comUS$ 14,7 tri

Vendas externas não repetiram em 2006 omesmo desempenho de 2005; classificação
da OMC é liderada pela Alemanha, seguida pelos Estados Unidos e pela China

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

O Brasil caiu no ranking mun-
dial dos maiores exportadores
elaborado pela Organização
Mundial do Comércio (OMC).
Segundo o relatório anual da
entidade,asexportaçõesnacio-
nais não repetiram em 2006 o
ritmo de crescimento de 2005,
aindaqueogovernonãosecan-
se de promover os resultados
da balança comercial.
A participação doBrasil en-

treosimportadoresficouestag-
nada no comércio internacio-
nal. A classificação da OMC é
lideradapelaAlemanha, segui-
da pelos EstadosUnidos e pela
China. Há duas semanas, o Es-
tadoantecipouosdadosdorela-

tório que mostra que, em com-
paração com outros países, as
vendasnacionais não avançam
e representam apenas 1,1% do
mercadomundial, mesma pro-
porção do ano passado.
O Brasil passa a ocupar a

24ª posição no ranking dos
maiores exportadores. Em
2005, era o 23º colocado. Espe-
cialistas em Genebra apontam
que o real valorizado teria con-
tribuído para que as exporta-
ções não mais acompanhas-
sem o ritmo de 2004 e 2005. Já
outrosanalistasacreditamque
o fortalecimento da demanda
doméstica tenha tido impacto
na decisão de empresas de fo-
car suas vendas também no
mercado interno.
Sejaqual foromotivo,aque-

da no ranking vem em ummo-

mentoemqueogovernodesta-
ca que o valor das exportações
em 2006 bateu o recorde do
País, com US$ 137,4 milhões.
Masissonãofoinãofoisuficien-
te para que o Brasil subisse no
rankingdaOMC.Nototal, oau-
mento das vendas foi de 16%,
apenas um ponto porcentual
acima da média mundial de
15%. A taxa de crescimento foi
inferior ao aumento de 23% de
2005 e 32% de 2004.

EMPOLGAÇÃO
O governo chegou a ficar tão
empolgado com os resultados
que anunciou a possibilidade
de fechar 2006 em nova posi-
ção na classificação da OMC.
Segundoogoverno,oBrasilpo-
deria desbancar suíços, aus-
tríacos e suecos e atingir a 20ª
posição.
O relatório, porém, mostra

que não basta apenas bater re-
cordes internos, enquanto os
demais países também conti-
nuam crescendo. Em termos
devolume,aAméricadoSul te-
ve um dos piores desempe-
nhos.Oaumentodasvendas foi
de apenas 2%, ante 22%daChi-
na, 10,5% dos Estados Unidos,
7,5% da Europa e uma média
mundial de 8%. O Brasil apre-
sentou um aumento no volume
exportadodeapenas4%.Entre
asregiões, apenasaÁfricateve
um índicemenor, com 1%.
“As expansões (de exporta-

ção) na América do Sul e Cen-
tral desaceleraram em 2006”,
afirmaorelatório.Alémdobai-
xo crescimento doBrasil, aVe-
nezuela também apresentou
quedanasexportaçõesemvolu-
mes. Emvalores, porém,Cara-
cas contou coma alta do petró-
leo para conseguir um aumen-
to de 14% nas suas vendas ao
exterior.
Em valores, a América do

Sul apresentou uma alta de ex-
portaçõesacimadoBrasil,com

20%.JáoMercosul teveumau-
mento de 16% em suas vendas
em 2006. Os líderes da região
foramoChileePeru,comtaxas
acima de 40%.

PESO REDUZIDO
Ainda em valores, os dados da
OMC mostram que outros
emergentestambémestãoten-
do melhor desempenho que o
Brasil, que apresentou o me-
nor crescimento de exporta-
ções entre os Brics (bloco for-
mado por Brasil, Rússia, Índia
e China). A Índia teve cresci-
mento de 21% em 2006.
Russos emexicanos, benefi-

ciadospelaaltadopetróleo,au-
mentaram as vendas em 25% e
17%,respectivamente.JáaChi-
nateveumcrescimentode27%
emvalores.
Entre os países próximos ao

Brasil na ranking, a Áustria fi-
couna23ªcolocação,comcres-
cimentode11%desuasexporta-

ções, e atingiu US$ 138 bilhões
em vendas. Os Emirados Ára-
bes, que estavam na 24ª posi-
ção no ano passado, passaram
paraa22ª colocação, deslocan-
dooBrasilcomassuasexporta-
ções de petróleo e o aumento
geral de suas vendas de 20%.
Oqueorelatório aindaenfa-

tiza é que o peso do País no co-
mércio mundial tem mudado
pouco nos últimos anos. No co-
meçodadécada,oBrasilrepre-
sentava 0,9% das exportações
mundiais. Em 2005, passou a
representar 1,1%. Ainda assim,
o porcentual é insignificante
diante do tamanho da econo-
miabrasileira.OpesodoBrasil
no comércio mundial ainda é
menor do que nos anos 80.
Para 2007, a possibilidade

de subir no ranking da OMC e
conquistarmaiorespaçonoco-
mércio pode ser mais difícil. A
OMCestimaque já há sinais de
enfraquecimento do comércio

mundial para o próximo
ano.Oprincipaldeleséaque-
da na demanda doméstica
americana desde o final de
2006. Essa tendência deve
sermantida para 2007, com
umaqueda das importações
do país que mais compra no
mundo.
Já oMinistério doDesen-

volvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior anunciou a
metadeexportarUS$152bi-
lhões este ano, um aumento
de 10,5% em relação ao ano
passado e inferior ao que foi
atingido em 2004, 2005 e
2006.

IMPORTAÇÕES
AsimportaçõesdoPaístam-
bém cresceram em ritmo
menor em 2006 e chegaram
a US$ 88 bilhões. A taxa foi
de14%,ante 17%deaumento
em 2005 e 31% em 2004. O
aumentoficouabaixodamé-
dia da região, com 18% e no
mesmo nível damédiamun-
dial de 14%.
Comisso, oBrasil ocupou

apenas a 29ª colocação no
ranking dos maiores impor-
tadores e vem perdendo po-
siçõesnosúltimosdoisanos.
O Brasil representa, segun-
do a OMC, apenas 0,7% das
importaçõesmundiais.
No setor de serviços, o

mesmo padrão de queda de
rendimento foi registrado.
Com exportações de US$ 18
bilhões em 2006, o Brasil te-
ve um aumento de 21%, ante
28% em 2005.Mas ainda as-
sim está bem acima de mé-
dia mundial de 11%, embora
o Brasil não apareça entre
os 30 maiores exportadores
de serviços. Entre os impor-
tadores, o País está na 27%
colocação,com1%docomér-
cio e compras de US$ 27 bi-
lhões, um aumento de 20%
em relação a 2005. ●

Comérciomundialdeve
crescermenosesteano

Senadoda
Bolíviaaprova
contratoscom
petroleiras

LA PAZ

O Senado da Bolívia, controla-
do pela oposição, aprovou na
madrugadade terça-feira os44
contratosassinadoscom12em-
presas petrolíferas no marco
da nacionalização do setor.
Ovice-presidentedoSenado,
CarlosBorth,dopartidodeopo-
sição Poder Democrático e So-
cial (Podemos, de direita), e o
senadorGastónCornejo, dogo-
vernista Movimento Ao Socia-
lismo (MAS), assinalaram que
adecisãodeaprová-losfoitoma-
da repentinamente.
Entre os convênios aprova-
dosestãoosassinadoscomaPe-
trobrás, com a Repsol YPF e a
TotalFinaElf. No fim demarço,
o Senado tinha votado inicial-
menteaaprovaçãode41contra-
tos, mas a oposição pediu para
que 37 fossem reconsiderados
com o objetivo de promover
emendas que o governo não
aceitava, o que provocou mais
atrasos na ratificação dos con-
vênios.OpresidenteEvoMora-
leschegouaameaçarfazeruma
greve de fome para exigir a
aprovação dos convênios feitos
comas petrolíferas.
Borthdissequeaoposiçãote-
ve seu trabalho facilitado por-
que a maioria dos legisladores
do MAS se retirou da sessão.
Ainda assim, três deles volta-
ram,oquedeulegalidadeàvota-
ção para promover as emen-
das. Segundo ele, esse abando-
no foi “um acidente” cometido
pelopartidogovernista“quefe-
lizmente” permitiu destravar
as divergências.
Segundo o senador do Pode-
mos,aoposiçãonãoatuoupres-
sionadapelaameaçadeEvo.As
44leisaprovadasnoSenadopa-
ra um número igual de convê-
nios devem agora ser analisa-
das na Câmara Baixa, onde o
MAS temmaioria.
Adicionalmente, o Senado
aprovouuma lei complementar
para eliminar um imposto so-
breos lucros extrasdas empre-
sas que existia na legislação,
condição acertada com as pe-
trolíferas para que paguem os
novostributosfixadosnosetor.
● EFE

Brasilcaido23ºparao24ºlugar
norankingdosexportadores

PETRÓLEOEGÁSCOMÉRCIO EXTERIOR

GENEBRA

O crescimento do comércio
mundial neste ano será inferior
ao de 2006. A projeção é daOr-
ganização Mundial do Comér-
cio (OMC), que, em seu relató-
rio anual, prevê para 2007 uma
expansãodeapenas6%emvolu-
me, ante 8% no ano passado.
Em valores, o aumento foi de
15% em 2006, graças à alta nos
preços de commodities e de pe-
tróleo. No total, o comércio
mundial de bens movimentou
US$ 12 trilhõesnoanopassado,
alémde outrosUS$ 2,7 trilhões
nocomérciodeserviços.Agran-
denovidadede2006,porém, foi
a China, que passou a ocupar o
terceiro lugar como maior ex-
portador domundo e deve des-
bancar Alemanha e Estados
Unidos até o fim do ano.
Em apenas seis anos, Pe-

quim dobrou sua participação
no comércio mundial e hoje re-
presenta 8% de todas as expor-
tações domundo, comUS$969
bilhões, ante US$ 1,03 trilhão
dos Estados Unidos e US$ 1,11

trilhão daAlemanha.Mas, com
umcrescimentode27%emape-
nas um ano em suas vendas, os
chineses chegaram a superar
os Estados Unidos no segundo
semestre do ano passado, mas
ainda assim terminaram 2006
na terceira colocação.
A previsão dos economistas

da entidade é de que, até o fim
do ano, a China seja o segundo
maior exportador e, nos últi-
mos meses de 2007, estará ex-
portando também mais que a
Alemanha por mês. Ao contrá-
rio do Brasil, as vendas chine-
sas não cresceram só em valo-
res, mas também em volumes.
“Será uma questão de meses
até que os chineses superem
também a Alemanha e se tor-
nem o maior exportador”, diz
uma especialista naOMC.
“EssedesempenhodaChina

deveservistocomoumaverda-
deirarevoluçãonageografiado
comércio mundial, principal-
mentediantedofatodePequim
estar na OMC há apenas cinco
anos”, alerta um diplomata eu-
ropeu.Paraumnegociadorbra-

sileiro, ficarácadavezmaisdifí-
cil para a China alegar que não
podeabrir seumercadopor ser
um país em desenvolvimento e
ter entrado há apenas cinco
anos naOMC.
Em importações, os chine-

sesaindaestãolongedosameri-
canos, que compram 15%de tu-
do o que é comercializado no
mundo – quase US$ 2 trilhões.

AsimportaçõesdePequim,ape-
sar de aumentar, atingemUS$
720 bilhões. Para o restante do
mundo, a OMC mantém certa
cautela. A razão para a queda
no crescimento do comércio
são as incertezas econômicas
mais pronunciadas em 2007,
tantonosmercados financeiros
e imobiliários.
Com esse cenário, a expan-

são econômica domundo es-
tariaafetada.Depoisdecres-
cer3,7%em2005,oPIBmun-
dial deve aumentar 3% em
2007. A conseqüência é uma
queda também da expansão
do comércio. A taxa de 6% é
inferior àmarca de 2005.
Já o crescimento de 8%

em 2006 – o maior desde
2000 – somente foi alcança-
dograçasàretomadaeconô-
mica e comercial da Europa,
com7,5%deaumentodasex-
portações,amelhortaxades-
de 2000. A recuperação do
Japãoeosaltosíndicesdeex-
portações e importações na
ChinaenaÍndiatambémcon-
tribuíram.
Os Estados Unidos vive-

ramumasituaçãoúnica.Seu
déficit comercial continuou
a crescer, mas o país teve o
melhor desempenho das ex-
portações em dez anos, com
aumento de 14% em valores,
em parte por causa do dólar
desvalorizado.
Jáospreçosdasmatérias-

primastiveramumpapelfun-
damental nos resultados de
2006. 40% do aumento de
15% em valores nas exporta-
ções mundiais ocorreu por
causada inflaçãodospreços.
Osvaloresdosmetaisaumen-
taram em 56%, ante 20% pa-
ra os combustíveis e 10%nos
produtos agrícolas. Para ex-
portadores de petróleo, por-
tanto, o ano foi de superávit
em suas balanças comer-
ciais. ● J.C.
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Real valorizado
contribuiu para
queda no ritmo
das exportações

Em apenas 6 anos,
Pequim dobrou sua
participação no
comércio mundial
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 abril. 2007. Economia, p. B9.




