
Comércio
globalreage,
puxadopela
China
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Exportações sobem 7%, mas países
ainda temem onda protecionista

Mais informações: www.forunsestadao.com.br

Os Fóruns Estadão Regiões vão retratar as tendências da nossa economia. Serão 5 
eventos que mapearão cada região do país, sendo os primeiros sobre as regiões Norte 
e Nordeste. Os Fóruns vão debater seus principais segmentos econômicos, exemplos 
de crescimento e negócios bem sucedidos. Aguarde a programação. 

Data: 08 de Dezembro
Local: Renaissance São Paulo

Alameda Santos, 2233
São Paulo, Brasil

Turismo e os novos pólos industriais.

Data: 01 de Dezembro
Local: Renaissance São Paulo
Alameda Santos, 2233
São Paulo, Brasil

Crescimento, desenvolvimento
e sustentabilidade.

Realização: Apoio:

APRESENTA:

COMÉRCIO EXTERIOR

Raquel Landim

O comércio mundial reagiu à
criseevoltouacrescernosprin-
cipais mercados. A retomada
foi puxada pela China e ganhou
fôlegonoterceirotrimestre,de-
pois que os países desenvolvi-
dos começaramasair da reces-
são. Mas ainda persistem ris-
cos. O principal deles é o recru-
descimento do protecionismo.
Depois de ceder quase 40%
emfevereiro, seupiorpatamar,
o comércio internacional avan-
çou 7% em agosto, revelam da-
dos do instituto de pesquisa
CBPMonitor,organizadospelo
BancoNacional de Desenvolvi-
mentoEconômicoeSocial(BN-
DES). Os porcentuais corres-
pondemao acumulado dos três
meses anteriores, anualizados.
“O período mais crítico da
atual crise financeira parece
ter ficado no retrovisor”, disse
o gerente da área de pesquisa e
acompanhamento econômico
doBNDES,GilbertoRodrigues
Borça Junior. “O fundodo poço
paraocomérciomundial jápas-
sou”, concorda o economista-
chefe da LCA Consultores,
Bráulio Borges.
Omotor da recuperação das

trocasinternacionaisé,semdú-
vida, a Ásia, particularmente a
China. No trimestre encerrado
em agosto, o comércio dos paí-
ses asiáticos subia 9,4%. O ro-
busto desempenho da econo-
mia chinesa favoreceu os de-
maispaísesdaregião,absorven-
do suas exportações. O Japão,
por exemplo, registrou uma re-
cuperação de seu comércio ex-
terno de 47% emagosto.
Mas o impacto da China não
ficou restrito àÁsia. O canal de
contaminação positivo foi o in-
cremento da demanda chinesa
por commodities em plena cri-
se,porcausadopacote fiscalde
US$ 586 bilhões que o governo
local implementou, comfocona
infraestrutura. “AChina foi um
fator determinante para o co-
mércio. Os recursos gastos sig-
nificaram mais demanda por
minériode ferro,cobreeoutros
produtos”, disse o economista
do Banco Interamericano de
Desenvolvimento(BID),Maurí-
cioMoreiraMesquita.
AAméricaLatina,comdesta-
que para o Brasil, foi uma das
regiõesmaisbeneficiadas.Gra-
ças ao apetite chinês, o comér-
ciointernacionaldospaíseslati-
no-americanos subiu 3,2% no

trimestre terminadoemagosto
– a primeira alta do ano nessa
base de comparação. Em mar-
ço, as trocasdaAméricaLatina
comomundo caíam 37,5%.
De acordo com Borges, da
LCA, o comércio global come-
çou a dar sinais de reação em
maio, mas só ganhou ímpeto a
partir do terceiro trimestre,
quando as economias dosEsta-
dosUnidosedosprincipaispaí-

ses da Europa voltaram a cres-
cer de forma sincronizada.
Apesar do clima de otimis-
mo,astrocasentreospaísesain-
da estão longe de voltar à nor-
malidade. O patamar atual é
15,4% inferior ao de setembro
de2008,anterioràturbulência.
O ritmo do comércio está mais
fracoqueaprodução industrial
global,quesubiu14,7%emagos-
to e está apenas 4,8% abaixo de

setembro do ano passado.
Em 2009, o comércio global
terá sua maior queda desde a
Grande Depressão na década
de30.Algunsestudiososacredi-
tam que o recuo pode ter sido
até mais significativo que na-
quela época. A Organização
Mundial de Comércio (OMC)
prevê retração de 10% do co-
mércio mundial este ano, en-
quantoaOrganizaçãoparaCoo-

peração e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) émais pes-
simista e estima queda de 16%.
Ocomérciofoiaprincipalvíti-
madacriseesofreumaisdoque
o Produto Interno Bruto (PIB)
ouaprodução industrialdopla-
neta. Dados elaborados pelo
BNDESmostramque, nadéca-
da de 60, uma queda de 1% na
renda global significava 1,94%
menosdecomércio.Hojearela-
çãoé 1%amenosderenda, 3,7%
menos de comércio.

A mudança é consequência
direta da integração das ca-
deias de suprimentos das em-
presas em escala global, que
tendeamagnificarosefeitosda
reduçãodademanda.Porexem-
plo: quandoas importaçõesdos
EUA de carros alemães re-
cuam, também caem as com-
prasdaAlemanhavindasdaEs-
lováquia, onde são produzidas
boa parte das peças.
“Existeuma tendência de re-
cuperação do comércio, mas é
incipiente”, disse o secretário
de Comércio Exterior, Welber
Barral. Para Borça Junior, do
BNDES,oprocessosódeveace-
lerarem2010,quandoonívelde
atividadesdospaísesricossere-
cuperar de maneira mais con-
sistente. Além de possuir um
enormepesonaeconomiamun-
dial,EstadosUnidoseUniãoEu-
ropeiasãoregiõesmaisabertas
ao comércio do que os países
emdesenvolvimento.
Aretomadadocomércioglo-

bal não está livre de riscos. O
primeiro é a atividade voltar a
enfraquecer, lançandoaecono-
miamundial emumnovo “mer-
gulho”. O segundo é o aumento
doprotecionismo.AChina, que
tirou o comércio do buraco, po-
desetransformaremvilã.Apo-
líticademanteroyuandesvalo-
rizado em relação ao dólar pre-
judicaacompetitividadedosde-
mais países e gera protestos.●

Política cambial da
China prejudica a
competitividade
dos outros países
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