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Por estarem no centro dos efeitos diretos da crise, os exportadores refazem suas projeções e 
não vislumbram quadro animador. Recessão nos países desenvolvidos significa retração das 
vendas ao exterior, que por sua vez resultará, aqui, em menor ritmo de crescimento da 
economia. É nesse contexto que os novos cenários são traçados para a balança comercial e as 
contas externas do País, permitindo arriscar que a taxa de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) no próximo ano deverá ser bem menor do que a esperada para 2008, podendo 
ficar até pela metade.  
 
"Passar de 5% de crescimento neste ano para 2% em 2009 não é algo catastrófico, mas sem 
dúvida é uma situação em que o aumento do desemprego será inevitável, entre outras 
conseqüências negativas vislumbradas para o pior dos quadros imagináveis até agora. Mas 
vamos torcer para que a crise seja moderada e, com isso, o crescimento do PIB fique em torno 
de 3,7% no próximo ano em relação a 2008", acentua Francisco Pessoa, economista da LCA 
Consultores.  
 
Para a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), entre os fatores que devem conspirar 
contra a balança comercial em 2009 estão não somente a redução do preço das commodities - 
importante componente das exportações brasileiras - mas também do volume dessas vendas 
no exterior, dada a recessão nas nações desenvolvidas e o desaquecimento na China. "Isso 
será agravado pela queda das exportações de nossos manufaturados ao Primeiro Mundo e aos 
países emergentes", afirma o vice-presidente da AEB, José Augusto de Castro. Segundo ele, a 
falta de liquidez no mercado internacional fará com que lá fora os compradores dos produtos 
brasileiros tenham dificuldade na obtenção de crédito para importar. Já neste ano o impacto da 
crise deve ser menor e permanece para a entidade a projeção de um saldo comercial ao redor 
de US$ 23 bilhões - importações de US$ 180 bilhões e exportações na casa de US$ 203 
bilhões.  
 
Considerando os vários fatores internacionais e internos que deverão influenciar para baixo o 
resultado da balança comercial, Augusto de Castro não descarta a possibilidade de, em 2009, 
o déficit em conta-corrente chegar perto de US$ 50 bilhões - o equivalente a um quarto das 
reservas internacionais, hoje em US$ 206 bilhões. Esse colchão de liquidez é citado pelo 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, e pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, 
como um dos principais diferenciais da atual condição macroeconômica do País em relação 
àquela de 1998 e 1999, quando estourou a crise nos países asiáticos e na Rússia.  
 
"Se a queda no resultado da balança comercial for muito forte, o que não é improvável, a 
tendência é acumularmos um déficit em conta-corrente da magnitude de US$ 50 bilhões. Mas 
se a deterioração da conta comercial for média, podemos imaginar um déficit em conta- 
corrente da ordem de US$ 33 bilhões", afirma o vice-presidente da AEB. Neste ano, nos 
últimos doze meses encerrados em agosto o País acumula um déficit em conta-corrente de 
US$ 21,934 bilhões.  
 
Confirmado esse quadro adverso, a tendência natural é o governo brasileiro decidir pela 
utilização das reservas cambiais, pois a outra opção seria buscar recursos no mercado 
internacional, que também terá seu custo ampliado. "Queimar as reservas cambiais, mesmo 
que em parte, para cobrir o rombo das contas externas, significa esvaziar o colchão de 
liquidez", analisa Augusto de Castro. Por isso, a certeza que até a semana passada permeava 
as previsões de descolamento do Brasil em relação à crise ficou abalada nos últimos dias.  
 
Na avaliação da LCA, tanto para 2008 quanto para 2009 a projeção é de crescimento zero para 
o volume das exportações brasileiras, num cenário básico - ou seja, em que a crise externa é 
moderada. Já a expectativa para os preços é de uma desaceleração relevante no próximo ano. 
Eles cresceriam em torno de 6%, em média, contra um incremento entre 25% e 30% 
estimado para este ano. No pior cenário, o saldo comercial seria até melhor: passaria de US$ 
26 bilhões em 2008 para US$ 28,5 bilhões em 2009, representando aumento líquido de US$ 
2,5 bilhões em decorrência da desaceleração das importações e da economia.  



 
O déficit em conta-corrente, no pior cenário, seria de US$ 20 bilhões em 2009 (menor que os 
US$ 28 bilhões previstos para este ano). Isso porque, segundo a consultoria, devem cair as 
remessas de lucros e dividendos das multinacionais estabelecidas no Brasil, bastante 
ampliadas nos últimos meses como socorro às matrizes no exterior. "Também ganharíamos 
uns US$ 3 bilhões de redução de gastos dos turistas brasileiros no exterior, já que a 
desvalorização do real frente ao dólar certamente inibirá essas viagens", diz Pessoa.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A5. 


