
Os impactos da crise financeira mundial sobre os flu-
xos internacionais de comércio exterior têm sido mais
rápidos e dramáticos do que se podia prever inicial-
mente. Dados preliminares de diversos países dão con-
ta de uma redução expressiva dos montantes expor-
tados e importados a partir do último trimestre de 2008,
após anos a fio de crescimento acelerado. Em um
primeiro momento, a retração do comércio se deu pela
redução dos preços das commodities-o índice CRB,
que mede a evolução dos preços desses produtos no
mercado internacional, acumulou queda de 50% en-
tre julho e dezembro de 2008 (35% se forem excluí-
dos os produtos energéticos). Já em um segundo
momento - leia-se, de dezembro para cá - as evidên-
cias são de que a queda dos fluxos de comércio deve-se
à retração das quantidades transacionadas, tendo em vista
que os preços das commodities registraram uma certa
acomodação em janeiro e no início de fevereiro.

Esse cenário vem impactando diretamente as expor-
tações brasileiras. O quantum exportado sofreu uma
queda de 8,7% no último trimestre em relação ao
mesmo período de 2008, enquanto os preços médios
de exportação reduziram-se em 19% entre agosto e
dezembro. Em janeiro, registrou-se o primeiro déficit
comercial mensal em quase oito anos, e o ritmo de
queda das exportações acelerou-se. Tais números,
no entanto, ainda estão longe de colocar o país em
uma situação de crise nas contas externas. Não se
deve esquecer que as importações também estão em
queda e devem continuar assim durante o ano, pela
conjugação da queda dos preços internacionais com

o baixo crescimento da demanda doméstica. Assim,
mesmo com a redução das exportações, o país ainda
será capaz de obter um superávit comercial entre US$
10 bilhões e US$ 15 bilhões.

A balança de serviços terá, este ano, um déficit bem
menor do que no ano passado, com redução das re-
messas de lucros e dividendos e queda do déficit nas
contas de transportes, viagens internacionais e ou-
tros serviços, levando a um déficit em transações cor-
rentes na casa de US$ 25 bilhões. Considerando-se
ainda as amortizações previstas para o ano (US$
26,9 bilhões, segundo o Banco Central), as necessi-
dades de financiamento externo do país montariam a
cerca de US$ 52 bilhões, soma que pode ser financi-
ada, sem grave dificuldade, por investimentos diretos,
pela captação de empréstimos e financiamentos -
mesmo que seja com a rolagem apenas parcial das
dívidas vincendas - e, eventualmente, por alguma per-
da de reservas. Em resumo, não há risco de o país
"quebrar", como ocorreu em crises passadas. Basta
que o país preserve os fundamentos das políticas
adotadas nos últimos anos, admitindo um crescimen-
to do PIB, neste ano, significativamente inferior ao do
ano passado, e preservando espaço para que esse cres-
cimento volte a acelerar-se em um futuro próximo, com
a normalização das condições internacionais.

Entretanto, o ano de 2009 pode se mostrar bastante
difícil para o comércio exterior em um campo mais
delicado, qual seja, o da manutenção de um regime
de comércio internacional aberto. O Brasil tem sido,
nos últimos anos, um dos países mais ativos na OMC
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na busca de novos acordos que reduzam as distorções
ainda existentes, especialmente no comércio de pro-
dutos agrícolas. A atual crise, contudo, pode não so-
mente congelar por mais tempo as negociações mul-
tilaterais, mas também promover um retrocesso, com
a adoção generalizada de novas medidas protecionis-
tas. Em nome da recuperação da produção domésti-
ca e da preservação dos empregos, os governos se
vêem diante de pressões domésticas para interferir
nos fluxos de comércio, seja para socorrer os expor-
tadores em apuros, seja para evitar a concorrência
"predatória" de produtos importados. De fato, como
se vive hoje um processo generalizado de retração da
demanda por bens e serviços, resultado de uma crise
de confiança que provoca escassez de crédito e traz
insegurança às empresas e aos consumidores, os
apelos para redirecionar a demanda de produtos es-
trangeiros para produtos domésticos tornam-se alta-
mente palatáveis para a opinião pública, assim como
a concessão de diversos benefícios para aumentar a
competitividade dos produtos domésticos no exterior.

Embora o protecionismo possa ser uma tentação
irresistível em momentos de crise internacional, como
forma de transferir para o exterior os custos do ajuste
econômico, a história mostra que iniciativas nessa di-
reção acabam por se tornar um jogo de soma negati-
va. Todos os países começam a adotar medidas pro-
tecionistas como retaliação, e o que o país ganha em
termos de aumento da demanda doméstica ele aca-
ba perdendo pela redução da demanda externa por
seus produtos. Além disso, a restrição aos fluxos co-
merciais aumenta o custo de obtenção dos bens, re-
duzindo o poder de compra dos consumidores, e pio-
ra a alocação de recursos produtivos dentro de cada
país, reduzindo a produtividade. O exemplo da déca-
da de 1930 é emblemático, não havendo dúvida de
que a escalada protecionista acabou por aprofundar
os efeitos da Grande Depressão.

O tamanho do risco representado pelo protecionismo
não deve ser minimizado. Esta edição da RBCE inclui
cinco artigos, selecionados de um conjunto de 15 con-
tribuições divulgadas em fins de 2008 pelo Centre for
Economic Policy Research (CEPR) e elaboradas com
o intuito de alertar os líderes mundiais para o perigo
representando pelo protecionismo. Daí o título esco-
lhido pelos organizadores da coletânea: "What world
leaders must do to halt the spread of protecionism".

Os autores não escondem certo ceticismo, e a maio-
ria admite que, infelizmente, algum recrudescimento
do protecionismo será inevitável. Há, contudo, uma
opinião consensual acerca de algumas recomenda-
ções que os líderes mundiais deveriam seguir. É reco-
mendado, em primeiro lugar, que os impactos negati-
vos da crise global (estrangulamento do crédito,
recessão e desemprego) sejam atacados com o re-
curso a políticas monetárias e fiscais, além de medi-
das de proteção social. Seriam esses os instrumen-
tos adequados, e não a adoção de medidas comerci-
ais restritivas, que só contribuiriam para o agravamen-
to da crise. Em segundo lugar, os autores recomen-
dam, de forma quase unânime, que sejam envidados
todos os esforços para concluir a Rodada de Doha.
Com efeito, a crise teria aumentado de maneira signi-
ficativa os ganhos resultantes de um novo acordo co-
mercial multilateral, capaz de garantir a redução dos
subsídios agrícolas nos países desenvolvidos e a con-
solidação, em nível mais baixo, das tarifas industriais
dos países em desenvolvimento. Por último, é reco-
mendada, também, a criação de algum mecanismo
global de acompanhamento destinado a registrar e
informar, de forma transparente, qualquer mudança (le-
gal ou ilegal) observada nos níveis de proteção dos
países membros da OMC. Um mecanismo desse tipo
teria, sem dúvida, caráter dissuasório, uma vez que
os países pensariam duas vezes antes de impor me-
didas restritivas ao comércio se soubessem que seus
parceiros comerciais tomariam conhecimento das
mesmas de forma quase imediata e que poderiam,
inclusive, praticar alguma forma de retaliação.

Os recentes acontecimentos, dando conta da imposi-
ção de medidas protecionistas em diversos países do
mundo, não deixam dúvida quanto à atualidade des-
sas recomendações.
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