
O comércio mundial vive um período de incertezas. Debate-
se a profundidade da crise estadunidense, sua duração e seus
efeitos sobre as outras economias. Teme-se o risco de uma
escalada inflacionária em função da elevação do preço das
commodities. A adoção de políticas monetárias restritivas
para conter a inflação poderá ser mais um fator que freie o
crescimento da economia mundial.

Aqui se destacam duas questões, a partir do informe
divulgado pela Organização Mundial do Comércio (OMC)
sobre o desempenho do comércio, em 2007, e perspectivas
para 2008. A primeira é a análise dos dados da OMC e o
desempenho do Brasil no comércio mundial de mercadorias
e de serviços. A segunda é o tema do aumento dos preços
agrícolas nas negociações internacionais.

A taxa de crescimento do volume das exportações (valor
nominal ajustado pelas variações de preços e câmbio) foi de
5,5%, em 2007, segundo a OMC. Em 2006, a taxa de cres-
cimento atingiu 8,5% e para 2008 a previsão é de 4,5%.

O crescimento do comércio mundial está associado ao
desempenho da economia global. Ano passado, o produto
mundial cresceu a uma taxa menor do que em 2006, quan-
do a variação do Produto Interno Bruto (PIB) mundial foi

de 3,7% e, em 2007, de 3,4%. A queda é explicada pelos
resultados das economias dos países desenvolvidos, a partir
da crise no mercado de crédito nos Estados Unidos. Entre
2007 e 2006, a variação do PIB dos Estados Unidos foi de
2,2%, na União Européia de 2,7% e no Japão de 2,1%. É
esperado um aumento de 1,1% para o conjunto dos países
desenvolvidos, em 2008.

A queda no produto mundial e no comércio só não foi
maior em função dos resultados apresentados pelos países
em desenvolvimento. Na América do Sul e no Caribe, o
crescimento do PIB aumentou de 6% para 6,3%, nos anos
de 2006 e 2007. Na China, foi mantido o aumento de
11,4% e na índia, o PIB cresceu 9,1%, em 2007. Para 2008,
a projeção é de um crescimento de 5% para os países em
desenvolvimento.
Compensação — Logo, a novidade no cenário internacional
seria o papel "compensatório" dos países em desenvolvimen-
to, no sentido de atenuarem os efeitos da redução da demanda
no comércio mundial dos países ricos. Acrescenta-se ao lado
dos países em desenvolvimento, a Comunidade dos Estados
Independentes que engloba a Rússia (o crescimento do PIB
desse grupo foi de 8,4%, em 2007).



O novo papel dos países em desenvolvimento no comércio
mundial seria explicado por diversos fatores. Historicamente
os fluxos de comércio eram concentrados nas trocas entre os
países desenvolvidos e dos desenvolvidos com os em desen-
volvimento. Ao longo da década de 1990, porém, cresceu o
comércio entre os em desenvolvimento. O crescimento dos
asiáticos, em especial, leva ao aumento da demanda das
commodities dos parceiros comercias latinos. O desenvol-
vimento e diversificação dos setores industriais, em alguns
países, impulsionam o comércio de manufaturas. Assim,
produtos eletro-eletrônicos são importados da China e na
América Latina crescem as exportações de manufaturas para
os parceiros da região.

A questão chave é se as grandes economias emergentes serão
pouco afetadas pela crise dos Estados Unidos. Uma resposta
positiva indica que a queda no comércio mundial pela piora do
desempenho dos países desenvolvidos pode ser compensada,
em parte, pelo comércio entre os em desenvolvimento.

A análise do desempenho da economia brasileira no co-
mércio mundial, segundo os dados da OMC, permite fazer
observações. Uma delas, por exemplo, é que o Brasil galgou
uma posição na lista dos maiores exportadores internacionais.
A participação nas exportações mundiais, em 2007, foi de
1,2% e o país passou de 24° para 23° lugar. No entanto, a
diferença entre o aumento, em valor, das exportações brasi-
leiras e das exportações mundiais têm diminuído. Em 2005,
as exportações do Brasil cresceram 23% e as mundiais, 14%.
Em 2006, o crescimento foi igual (16%) e, em 2007, há uma
melhora (17% contra 15%). Logo, se medirmos dinamismo
pela diferença entre as taxas de crescimento de exportação de
um país e a mundial, o desempenho brasileiro é "razoável".
Entre os BRICs, a taxa de crescimento do Brasil foi igual a da
Rússia, e menor que a da índia (20%) e da China (26%).

No fluxo das importações mundiais, o Brasil ocupa o
27° lugar, participação de 0,9%. Nesse caso, o desempenho
apresenta uma trajetória inversa das exportações — a taxa
de crescimento das importações brasileiras é crescentemente
superior ao das importações mundiais. Nos anos de 2005,
2006 e 2007, o aumento das importações brasileiras foi de
17%, 23% e 32%, respectivamente, enquanto que o das
importações mundiais foi de 14%, 15% e 14%.

As maiores taxas de crescimento da economia brasileira
e o câmbio valorizado contribuem para o aumento das im-
portações. A alta dos preços das commodities favorece as
exportações brasileiras. No entanto, o câmbio valorizado
diminui a competitividade das exportações de manufaturas,
que explicam ao redor de 55% das exportações do país. Além
disso, é importante enfatizar, que o dinamismo do comércio
mundial continua associado principalmente ao comércio de
manufaturas. Países com pautas exportadoras majoritaria-
mente de manufaturas, como a Alemanha, registraram um
aumento de 20% nas suas exportações.
Dinamismo — As exportações mundiais de serviços cresce-
ram em 18 %, acima do valor registrado para as exportações de
mercadorias (15%). Não há informações sobre as exportações
brasileiras, pois a análise preliminar da OMC destaca apenas

os 30 maiores exportadores. Os dados do Banco Central do
Brasil mostram que houve um aumento de 22,7%, em 2007.
Esse resultado indica um grande dinamismo do setor em
comparação com os fluxos mundiais de serviços.

O déficit dos serviços aumentou de US$ 9.640 milhões para
US$ 13.335 milhões, entre 2006 e 2007. Há um aumento dos
superávits dos setores de comunicações (US$ 180 milhões,
em 2007) e no fluxo dos serviços empresariais, profissionais
e técnicos (US$ 6.230 milhões). Esses são setores tradicio-
nalmente superavitários. Em adição as exportações dos
serviços empresariais, profissionais e técnicos, desde meados
da década de 1990, explicam grande parte das receitas de
serviços. Em 2007, o percentual da participação desse fluxo
nas exportações totais de serviços foi de 42,2%. O outro setor
historicamente superavitário é o de construção, que registrou
uma pequena queda no seu superávit: passou de US$ 18 para
US$ 12 milhões. O fato novo foi o superávit do setor de ser-
viços financeiros. Em 2006, registrou um déficit de US$ 110
milhões e, em 2007, um superávit de US$ 283 milhões.

A publicação International Trade Statistics de 2007 da
OMC traz, pela primeira vez, dados desagregados dos prin-
cipais itens da conta de serviços comerciais. O Brasil ocupa
o 32° lugar na lista dos maiores exportadores, em 2006. Os
dados das contas de serviços desagregadas se referem a 2005.
Na lista dos principais exportadores, o país aparece em dois
casos: serviços financeiros (14° lugar, com presença de 0,3%
no total das exportações dos 15 maiores) e em outros serviços
de negócios (13a posição, com participação de 1,2%), que
corresponde aos serviços empresariais, técnicos e profissionais.
E na lista dos principais importadores mundiais, ocupa o 26°
lugar, em 2007 (participação de 1,1%).
Agricultura — Uma lista de itens compõe as interpretações
para o aumento dos preços agrícolas: o crescimento da renda
nos países asiáticos e processos de urbanização (China é
o principal destaque); aumento do preço do petróleo e seu
impacto nos insumos agrícolas e transporte; problemas de
safras agrícolas associados às mudanças climáticas; aplicações
e especulações nos mercados de preços das commodities em
função das incertezas nos mercados de crédito; aumento das
culturas agrícolas voltadas para a produção de etanol, em
especial do milho; reflexos de anos de preços distorcidos no
mercado internacional, em função dos subsídios dos países
desenvolvidos; e desequilíbrio estrutural entre a oferta e
demanda.

Qual o peso específico de cada um desses itens é um tema
não consensual. Em adição, a partir desse cenário "catas-
trófico" há os que prevêem um desequilíbrio permanente da
oferta e demanda mundial. Outros consideram que essa é uma
fase temporária e apostam que a própria elevação dos preços
irá estimular a exploração de novas terras e introdução de
novas tecnologias.

Em termos imediatos, entretanto, uma questão que tem
sido ressaltada pelos organismos internacionais é o impacto do
aumento dos preços nos países importadores de alimentos. Em
especial, a preocupação é direcionada para as economias po-
bres, onde esses aumentos contribuem para elevar a pobreza.
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