
Neste início de ano, o debate sobre a economia mun-
dial gira em torno dos possíveis desdobramentos da
crise nos Estados Unidos. Cada crise é acompanha-

da por novos termos. O "efeito contágio" explicou a crise
dos mercados emergentes da década de 90. O desafio era
entender como a crise nos países asiáticos e na Rússia aca-
bam por "contagiar" mercados emergentes distantes, como
os latinos. Os canais tradicionais de dependência entre os
países asiáticos e latinos, através dos fluxos de comércio e
investimento tinham pouca densidade. A globalização dos
mercados financeiros, as estratégias de diversificação das
carteiras de investimentos dos grandes investidores, a per-
cepção de risco disseminada pelas agências de rating, entre
outras questões, sintetizavam o "efeito contágio".

A atual crise vem acompanhada do termo "efeito descola-
mento". Os grandes mercados emergentes, os BRICs (Brasil,
Rússia, índia e China) estariam relativamente imunes a uma
recessão restrita à economia dos Estados Unidos. A dinâmica
de crescimento desses países seria o mercado interno e, logo,
se os mercados financeiros globais não forem severamente
afetados, há chances de o "efeito deslocamento" dominar.
O argumento seria Especialmente aplicado para a China,
que possui uma taxa de poupança doméstica da ordem de
40%. No entanto, deve ser lembrado que grande parte das
reservas internacionais chinesas está aplicada em títulos do
governo americano.

Interessa aqui explorar uma das questões pertinentes ao
caso brasileiro. A participação das exportações brasileiras no
PIB foi de 13%, em 2006 e, provavelmente será menor, em
2007. As exportações para os Estados Unidos correspondem

a 2,3% do PIB brasileiro. A transmissão da crise através da
queda das exportações para o mercado norte-americano é,
em princípio, baixa. No entanto, a crise levou a um debate,
que não é novo, sobre o papel dos Estados Unidos para o
aumento das exportações brasileiras.
O comércio com os EUA — A trajetória de aumento das
exportações brasileiras foi iniciada, de forma acentuada, em
2003: em relação a 2002, as exportações cresceram em 21%,
passando de US$ 60,4 bilhões para US$ 73,2 bilhões. Nes-
se mesmo período, as exportações para os Estados Unidos
aumentaram em 8,8%. Em todos os anos seguintes, a taxa
de crescimento das exportações para os Estados Unidos foi
menor que a das exportações totais. Em 2007, as exportações
crescem em 16,6% e para o mercado dos EUA em 2,2%. O
mesmo ocorre com as importações, embora a diferença seja
menor. Em 2007, as importações totais aumentam em 32%
e as dos Estados Unidos, em 27,7%.

O resultado foi uma queda da participação dos Estados
Unidos no comércio externo brasileiro. Os Estados Unidos
continuam a ser o principal destino das exportações brasi-
leiras, mas sua participação cai de 25,4%, em 2002, para
15,6%, em 2007. O percentual importado dos Estados Uni-
dos diminui de 21,8% para 15,5%, nesse mesmo período.

A queda da participação dos Estados Unidos foi acom-
panhada pela diversificação de mercados de destino das
exportações brasileiras e, em especial, pela presença da
China e a recuperação da economia argentina. Entre 2002
e 2007, a participação do mercado chinês passa de 4,2%
para 6,7% e da Argentina de 3,9% para 9%. No entanto,
mesmo somando os dois outros principais parceiros do Brasil



a participação desses (12,9%) ainda é inferior à dos Estados
Unidos. Quanto à União Européia, o percentual permanece
em 25%, na comparação de 2002 e 2007.

A partir do final da década de 90, os Estados Unidos
intensificaram a sua agenda de acordos bilaterais de livre-
comércio. A ausência de um acordo Mercosul-Estados Unidos
estaria prejudicando as exportações brasileiras. A queda da
participação no mercado norte-americano refletiria a falta
de competitividade dos produtos manufaturados brasileiros,
além da especialização da pauta em produtos intensivos em
recursos naturais.

Esse argumento deve ser qualificado. A participação dos
Estados Unidos no mercado mundial caiu. Em 2002, 18%
das importações mundiais eram oriundas dos Estados Unidos
e, em 2006, o percentual foi de 15,5%. Entre 2006 e 2005, as
importações mundiais aumentaram em 14%, as dos Estados
Unidos em 11% e as da China em 20%. Logo, as mudanças
no comércio mundial da posição americana são refletidas na
pauta brasileira. O país aumentou as suas exportações para
os mercados de maior crescimento.
A importância norte-americana — Os Estados Unidos
continuam sendo o maior importador mundial. A Alemanha,
o segundo colocado, teve participação de 7,3% e o terceiro, a
China, de 6,4%, em 2006. A pauta brasileira de exportações
para os Estados Unidos é de manufaturas, embora com par-
ticipação declinante, desde 2003. Nesse ano, as exportações
de manufaturas foram 77,2% do total e, em 2007, de 63,2%.
Logo, o argumento de possível perda de competitividade não
pode ser descartado.

Os resultados para 2007 mostram que as exportações para
os Estados Unidos são menos concentradas, em comparação
com os mercados "estrelas emergentes". Minério de ferro e
soja somam 54,3% das exportações brasileiras para a China.
Sulfeto de minério de cobre e óleo de soja correspondem a
43,5% das exportações para a índia. Cinqüenta e quatro
por cento das exportações para a Rússia eqüivalem a dois
produtos (açúcar de cana e carnes desossadas). No mercado
dos EUA, óleo bruto de petróleo (12,5%) e aviões (6%) são
os principais produtos de exportação brasileira.

Se a dinâmica da economia mundial passasse a depender
das "novas estrelas", cenário pouco provável atualmente,
teria que haver um grande esforço de diversificação das
exportações para esses mercados.
Efeito descolamento? — Os Estados Unidos compram
21% e a União Européia, 18,8%, das exportações chinesas
(dados de 2006). A incógnita do atual cenário é quanto o
aprofundamento da crise dos Estados Unidos poderá afetar a
economia chinesa e, conseqüentemente, a demanda mundial
por commodities. Análises de especialistas traçam os mais
variados cenários. A principal razão, talvez seja que não
haja ainda consenso quanto à profundidade da crise e da
"robustez" da economia chinesa. No entanto, é consensual
que uma queda na demanda por commodities irá diminuir
o ritmo de crescimento das exportações brasileiras.

Um cenário pessimista de recessão nos Estados Unidos
pode levar a demanda por medidas protecionistas. Na au-

sência da disciplina da Organização Mundial do Comércio
(OMC) com o prestígio abalado pelas dificuldades de fechar
negociações, novos entraves às exportações podem ocorrer.

O termo "efeito deslocamento" deve ser utilizado com
cuidado, mesmo na análise dos fluxos de comércio. A dinâ-
mica de crescimento da economia brasileira não é função das
exportações. Não obstante, restrições podem ocorrer.
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