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A Organização Mundial do
Comércio (OMC) divulgou
no final de março os dados
preliminares sobre o comércio
mundial de 2008 e a projeção
de seus analistas para 2009.

O volume das exportações

mundiais cresceu 2%, em2008,
e deve cair em 9%, em 2009.
Em 2007, a previsão para 2008
era de um aumento de 4,5%.
Logo, já era esperada uma de-
saceleração no crescimento do
comércio, pois em 2007, o volu-

me das exportações aumentou
em 6%. No entanto, a OMC,
como todos os organismos in-
ternacionais, não previa que a
crise do mercado de crédito dos
Estados Unidos tivesse um efei-

ros. Após a quebra do Lehman
Brothers, em setembro de 2008,

a escassez de crédito limitou as
operações de comércio exterior
e o financiamento de atividades
produtivas. No último trimes-
tre de 2008, a queda no volume
do comércio comparado com o

mesmo período do ano anterior
foi de 10,5%.

A recessão no comércio mun-
dial de 2009 projetado pela
OMC parte da piora do desem-

penho das exportações, a partir
do segundo semestre de 2008.
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Toda previsão está sujeita a erro.

O "relativo otimismo" de 2007

foi desmentido pelos resulta-

dos. Uma melhora do cenário

para este ano é possível se os

indicadores econômicos, em es-

pecial dos países desenvolvidos,

começarem a mostrar que estão

respondendo aos estímulos dos

pacotes fiscais e das quedas nas

taxas de juros. No momento,

predomina entre os analistas a

percepção que a imprevisibili-

dade ainda é uma característica

marcante da atual crise.

Desdobramento
Quando o produto mundial

apresenta variação positiva,

o crescimento do comércio

internacional é maior que o do

produto. Essa tem sido a regra

desde o início do registro das es-

tatísticas de comércio e produto

mundiais. No entanto, como na

década de 1930, se o produto

reduz, o comércio tende a apre-

sentar uma queda ainda maior.

Em 2009, as previsões são de

uma queda do produto entre

1% e 2% e de uma redução no

comércio de 9%.

Nos anos de 1930, o aumen-

to do protecionismo foi um

dos fatores explicativos para

a piora do comércio mundial.

No momento atual, o risco do

protecionismo existe, mas não

de uma forma generalizada

(ver edição de fevereiro de

Conjuntura Econômica). Há,

no entanto, outros aspectos

que ajudam a responder a forte

retração prevista pela OMC.

É a primeira vez após a II

Grande Guerra que é observada

uma desaceleração da atividade

econômica em todas as regiões

do mundo. A internacionali-

zação do sistema financeiro

espalhou a crise iniciada nos Es-

tados Unidos para o mundo.

A redução de renda asso-

ciada aos multiplicadores de

demanda das importações não

é o único a ser considerado. A

internacionalização de algumas

cadeias produtivas, como auto-

móveis, pode levar a redução de

investimentos e/ou estratégias

de relocalização das atividades

pelas matrizes sediadas nos

países desenvolvidos.

Apesar da cautela que cerca

o tema das projeções, o aumen-

to do grau de integração finan-

ceira e produtiva leva a que da

mesma forma que os benefícios

do crescimento mundial se mul-

tipliquem através do comércio,

na crise ocorre o inverso. As

transações comerciais caem

mais que o produto.

No Brasil, os primeiros me-

ses do ano mostram quedas nas

exportações e importações, o

que caracteriza o cenário de

retração do comércio. Um saldo

comercial superavitário poderá

ser mantido. As previsões va-

riam de USS 15 bilhões a US$

19 bilhões. No entanto, haverá

queda na corrente de comércio

(soma das exportações e impor-

tações), o que atinge o emprego

dos setores exportadores e

importadores.

Líderes
O crescimento do volume do

comércio mundial caiu de 6%

para 2% entre 2007 e 2008 em

todas as regiões. Na divulgação

preliminar de março (a definitiva

costuma sair em meados do se-

gundo semestre}, os dados estão

disponíveis para regiões e em

alguns países. Destaca-se a queda

no volume exportado pela China

(de 19,5% para 8,5%), da índia

(13% para 7%) e da Comunida-

de dos Estados Independentes,
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da qual a Rússia é a economia
dominante no bloco (7,5% para
6%). Não há informações só-1

bre o Brasil. É registrado um
decréscimo de 3% para 1,5%
no volume das exportações da
América Latina e Caribe.

A lista dos principais expor-
tadores e importadores mun-
diais é feita com base nos dados
em valor (ver tabela). A posição
dos três principais países ex-
portadores não mudou entre
2007 e 2008. A diferença é uma
pequena queda da participação
da Alemanha (9,5% para 9,1%)
e dos Estados Unidos (8,3%
para 8,1%) e aumento da China
(8,7% para 8,9%).

O Brasil passa da 24a para a
22a posição na lista dos maiores
exportadores, mas permanece
com a mesma participação nas
exportações mundiais (1,2%).
Não obstante, a variação anual
das exportações brasileiras
(23%) foi superior a mundial
(15%), o que caracteriza o di-
namismo das vendas externas
do país. Rússia, Arábia Saudita
e Emirados Árabes apresentam
elevadas taxas de crescimento.
Em todos esses casos, o elevado
preço de petróleo que vigorou
no primeiro semestre de 2008 é
a principal explicação. O Brasil
também pode ser incluído de_;
alguma forma nesse grupo.
As exportações de óleo bruto
de petróleo foram o segundo
principal produto da pauta
brasileira de 2008.

A União Européia é um mer-

cado comum. Não há restrições

ao comércio de mercadorias
intrarregional e, logo, pode ser
interpretada como uma única
economia nas estatísticas de
comércio. Logo, excluindo
o comércio intrarregional, o
Brasil passa para 16a posição
com 1,6% das exportações
mundiais.

Estados Unidos, Alemanha e
China estão entre os principais
países importadores na lista de
2007 e 2008. A participação
dos norte-americanos cai de
14,2% para 13,2% entre esses
dois anos, a da Alemanha fica
inalterada e a da China aumen-
ta de 6,7% para 6,9%. O Brasil
está em 24° lugar com parti-
cipação de 1,1%. Em 2007, o
país ocupou a 28a posição com

a participação de 0,9%.
A soma das importações da

União Européia de países fora
do mercado comum (18,4%)
mais a dos Estados Unidos
.(17,4%) somaram 35,8%, em
2008. Excluído a importação
intra União Européia, a parti-
cipação da China foi de 9,1%.

Logo os 45% da demanda
mundial de importação são
explicadas por essas três eco-

nomias. Mesmo que a retração
prevista da economia chinesa
seja menor que a dos países de-
senvolvidos, todos irão reduzir
(Estados Unidos e países euro-
peus) ou desacelerar o produto
(China). A redução no comércio
mundial é inevitável.
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