
Comércio mundial crescerá 4,5% este ano, segundo a OMC 
 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) afirmou que as economias em desenvolvimento e 
em transição estão amortecendo a desaceleração do comércio mundial. Para 2008, a entidade 
estimou crescimento de apenas 4,5% do comércio mundial - contra 5,5% em 2007 (dados 
preliminares) e 8,5% em 2006, segundo informe sobre as perspectivas de crescimento em 
2008 divulgado ontem. 
 
A OMC advertiu que se as turbulências nos mercados financeiros globais continuarem e as 
economias desenvolvidas tiverem uma desaceleração mais pronunciada, o crescimento do 
comércio pode ser significativamente menor que 4,5% antecipado. Neste ano, a taxa de 
crescimento dependerá de quanto durarem as turbulências financeiras nos países 
desenvolvidos. 
 
A OMC ponderou, no entanto, que a taxa poderia ser ainda menor "já que a forte 
desaceleração econômica que estão experimentando importantes países desenvolvidos tem 
sido compensada, em parte, pela continuação de um vigoroso crescimento das economias 
emergentes", afirma o estudo divulgado ontem. 
 
O enfraquecimento da demanda nas economias desenvolvidas no ano passado reduziu o 
crescimento econômico mundial de 3,7% para 3,4%. Por outro lado, nas regiões emergentes o 
crescimento foi próximo de 7%. 
 
Apesar da forte desaceleração nos países desenvolvidos, as economias em desenvolvimento e 
a Comunidade dos Estados Independentes (CEI) mantiveram ou aumentaram a expansão da 
produção, aportando em 2007 mais de 40% do aumento mundial da produção. 
 
No ano passado, a participação dos países em desenvolvimento no comércio mundial de 
mercadorias alcançou um novo recorde de 34%. "O brusco aumento dos preços das matérias-
primas - particularmente combustíveis e metais - se traduziu em uma importante melhora da 
situação financeira da maioria das regiões em desenvolvimento e impulsionou as importações." 
Por outro lado, os economistas da instituição advertem que as turbulências financeiras nos 
países desenvolvidos "têm dificultado as perspectivas do comércio mundial em 2008". 
 
Diante desse cenário de desaceleração mundial, o comissário para o comércio da União 
Européia (UE) alertou ontem sobre as tendências protecionistas manifestadas no mundo, ante 
o risco de escassez de alimentos, com restrições das exportações de arroz ou trigo em muitos 
países. 
 
"Do lado dos países em desenvolvimento, existem, de modo justo, fortes preocupações com os 
efeitos das recentes altas de produtos alimentícios", disse Mandelson no Parlamento Europeu 
de Bruxelas. "Porém, de maneira geral, as taxas às exportações, a cotas e as proibições não 
servem à economia ou ao desenvolvimento", acrescentou. 
 
Para Mandelson, o protecionismo constitui um retorno às políticas mercantis do passado e 
apenas busca uma ilusão de segurança alimentar, com o risco de estimular uma espiral 
protecionista e uma queda da produção agrícola mundial. 
 
Concessões agrícolas 
Os agricultores europeus estão preocupados com as concessões agrícolas que podem ser feitas 
em nome de um acordo comercial global, pois temem que isso afete a agropecuária no bloco. 
Os representantes da União Européia na chamada Rodada de Doha da OMC chegaram neste 
mês a um acordo preliminar com os demais grandes participantes do processo sobre como 
tratar os produtos agrícolas sensíveis. 
 
"O que mais nos preocupa é o impacto sobre a carne, por causa da importância desse setor na 
Europa", disse Shelby Matthews, presidente da entidade agrícola pan-européia Copa-Cogeca. 
A Rodada Doha foi lançada em 2001, com o objetivo de liberalizar o comércio global, mas 
esbarra em vários entraves, principalmente a redução de tarifas e subsídios agrícolas nos 



países desenvolvidos. A abertura dos setores industriais e de serviços nos países em 
desenvolvimento é outro entrave à conclusão do processo. 
 
Pessoas ligadas às negociações dos produtos sensíveis dizem que o acordo em discussão 
geraria mais concorrência para os produtores europeus de carne, porco, frango, laticínios, 
açúcar e cereais, entre outros. 
 
Os agricultores europeus querem classificar esses produtos como sensíveis, protegendo-os do 
impacto total das reduções tarifárias. Mas, como compensação, a União Européia teria de 
aceitar quotas fixas de importação desses produtos, estabelecendo volumes que poderiam ser 
importados com tarifas reduzidas ou sem tarifas. 
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