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Recuo nas exportações supera as projeções e agrava crise em países como Japão, Itália, 
México e Argentina 
 
Pelo menos um quinto do valor do comércio mundial pode desaparecer em 2009, na maior 
contração em décadas nas exportações. Nesta semana, um dos principais institutos de 
pesquisa sobre o comércio no planeta o Escritório de Análise de Política Econômica da Holanda 
publicará suas novas previsões. Os dados obtidos com exclusividade pelo Estado, que estavam 
sendo guardados em sigilo, revelam que a queda prevista é de 10% em volume de cargas e de 
22,5% em valores.  
 
Em portos de todo o mundo, a queda já está sendo sentida. Em janeiro, China, Japão, 
Alemanha, Coréia do Sul, Cingapura, Itália, México, Argentina e outros pilares das exportações 
mundiais já tiveram, em janeiro, retração recorde das vendas. O tema vai estar na agenda do 
G-20, que se reúne no início de abril em Londres.  
 
"A queda será enorme e bem maior do que tínhamos previsto", disse Wim Suyker, um dos 
autores do levantamento do instituto holandês. "Havíamos feito uma previsão. Mas, diante dos 
últimos números, nossa indicação é de que o volume do comércio cairá em 10% e, em valores, 
mais de 22%." O Escritório de Análise produz os dados a cada três meses, e é usado como 
fonte para previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da União Europeia (UE). 
 
Estimativas do FMI apontam que a queda em volumes poderá ser de 5% no comércio mundial 
em 2009. Mas admite que esse número pode ser bem maior. Na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), o diretor-geral Pascal Lamy promete divulgar seus novos números até o dia 
31. A previsão, já considerada superada, aponta para uma queda de 3% em volumes. Já o 
presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, estima que a queda nas exportações é a maior 
em 80 anos.  
 
"A crise não surgiu no comércio. Mas há uma paralisia de um sistema inteiro de finanças e 
investimentos, o que está contaminando o fluxo de comércio", disse Heiner Flassbeck, 
economista-chefe da Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento (Unctad).  
 
Segundo os especialistas holandeses, três fatores estão levando à queda sem precedentes do 
comércio. A primeira é a falta de crédito para exportações. Segundo o Banco Central, a 
redução média mundial foi de mais de 50%, afetando principalmente países emergentes.  
 
O segundo fator é a queda da demanda nos três pilares da economia mundial. Nos Estados 
Unidos, Europa e Japão, a queda no consumo está levando a uma redução drástica das 
importações. O resultado é uma queda nas vendas dos países emergentes. 
 
Para completar, a queda nos preços das commodities está levando a uma redução na renda 
dos exportadores. No último trimestre de 2008, a queda média dos preços das commodities foi 
de 74%, segundo Suyker. "Essa queda pode continuar nos próximos meses." Por enquanto, 
medidas protecionistas dos governos não estão tendo impacto direto no comércio. Mas o temor 
é de que, com o aprofundamento da recessão, as barreiras se proliferem para salvar empregos 
em diferentes países. 
 
Mas a realidade é que a queda já está sendo sentida. No quarto trimestre do ano, o recuo em 
valores chegou a 22%. Para o instituto holandês, a redução é "sem precedentes" em um só 
trimestre. Só as vendas americanas caíram em 36% naquele período. 
 
Em janeiro, os dados de vários países mostram quedas profundas. No segundo maior 
exportador do planeta, a China, a queda foi de 25% em relação a um ano antes, depois de já 
ter sofrido outra queda de 24% em dezembro. A redução ainda fez encolher o superávit do 
país, pressionando o governo a incentivar o comércio doméstico. Hoje, o superávit está em 



US$ 4,8 bilhões, um oitavo do valor anterior. O recorde havia sido obtido em novembro, 
quando o superávit atingiu US$ 40 bilhões. 
 
Para lidar com a queda, a China retirou impostos à exportação e ainda deixou de forçar uma 
valorização do yuan 30% da produção chinesa tem como destino o mercado internacional. O 
governo já fala em 20 milhões de desempregados desde o início da crise. Só na província de 
Guangdong, a queda de exportações já obrigou 20 mil empresas a fecharem as portas. 
 
No Japão, a queda das exportações em janeiro foi de 46%, ante 60% em Taiwan e 32% na 
Coreia. Em Hong Kong, caiu 22% e nas Filipinas, 41%. 
 
Na América Latina, a queda nos preços de commodities teve impacto profundo. Países com 
amplo comércio com os EUA são os que mais sofrem. No México, a queda nas exportações 
chegou a 31,5% em janeiro. Só para os EUA caiu 50%. No Chile, a queda no preço do cobre 
contribuiu para derrubar as vendas em 37% no mês.  
 
Para o secretário-geral da Conferência da ONU para o Desenvolvimento e Comércio, Supachai 
Panitchpakdi, a queda nas exportações se transformou na imagem mais clara da recessão hoje 
no mundo. Ele alerta, porém, que será difícil convencer consumidores a voltar a comprar. "Na 
Ásia, a reação normal será a de guardar dinheiro. Não adianta dizer que terão de gastar mais 
e, assim, retomar o comércio. Isso é quase um tema cultural." 
 
No G-20, americanos e ingleses apresentarão propostas de crédito para o comércio. Já a 
Comissão da ONU para estudar estratégias contra a crise sugere que países ricos abram seus 
mercados imediatamente aos produtos das economias mais pobres, como forma de ajudá-las a 
superar a crise. "Precisamos criar uma nova demanda", disse Joseph Stiglitz, economista e 
chefe da comissão. Sua avaliação é oposta à de Supachai. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 mar. 2009, Economia & Negócios, p. B6. 


