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Após analisar, nos últimos três

meses, mais de 425 medidas

tomadas por diferentes países,

parece-me possível discernir

algumas das principais

características do protecionismo

contemporâneo, bem como as

suas conseqüências. O objetivo

deste artigo é apresentar uma

visão geral sobre as principais

descobertas realizadas a partir

do banco de dados do GTA

(Global Trade Alert).

Vale assinalar, antes de mais

nada, que o banco de dados do

GTA não se limita apenas às

informações sobre as medidas

adotadas pelos Estados. Inclui,

também, exames sobre linhas

tarifárias, setores e parceiros

comerciais que apresentam

maiores chances de serem

afetados por ações protecionistas.

Como tais análises são

cuidadosamente conduzidas,

de modo a fornecer algumas

indicações sobre o impacto

de medidas protecionistas

numa economia global ainda

relativamente interdependente,

elas fazem do banco de dados do

GTA um instrumento importante

para se obter uma melhor

compreensão sobre o

protecionismo nestes tempos

de crise.

Para melhor focarmos as nossas

idéias, apresentamos as principais

descobertas obtidas a partir

do banco de dados do GTA

acompanhadas das tabelas e

figuras que contêm os dados

que substanciam cada uma

das descobertas.

Simon J. Evenett é da Universidade de St. Gallen e membro do CEPR.

O texto corresponde ao Sumário Executivo do e-report "Broken promises: a G20 summit report by
Global Trade Alert" (setembro, 2009). Disponível em www.voxeu.org/index.php?q=node/3995.
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A Tabela 1 apresenta um
resumo das medidas reportadas
no GTA, discriminando entre
medidas classificadas como
"verdes", "âmbar" e "vermelhas".
No painel inferior, são fornecidas
as explicações sobre essa
classificação por cores.
Uma informação adicional
apresentada na Tabela 1 diz
respeito à existência, na base de
dados do GTA,1 de um grande
número de medidas estatais que
não se referem a comércio
desleal nem a medidas de
salvaguardas.

Os leitores são encorajados a
contribuir para a expansão desta
análise sobre o protecionismo
contemporâneo a partir dos
mapas reproduzidos no
presente trabalho.

O impacto mundial do
protecionismo e a violação em
série da promessa do G-20

1. Desde a primeira cúpula de

crise do G-20, em novembro de

2008, a economia mundial foi

atingida por 192 medidas do tipo

beggar-thy-neighbour. Se

adicionarmos a esse número

outras 48 medidas suspeitas que,

provavelmente, prejudicaram alguns

interesses comerciais estrangeiros,

chegamos a um total de 240

(ver Tabela 2).

2. Em todo o inundo, o número

de medidas ostensivamente

discriminatórias supera o de

medidas liberalizantes na razão

de cinco para um (ver Tabela 2).

3. Embora haja numerosas

medidas antidumping, anti-subsídios

e de salvaguardas prontas para

entrar em vigor a qualquer

momento, tais ações respondem

por apenas 27 das 192 medidas

danosas implementadas desde

novembro de 2008 (ver Tabela 2).

4. Poucos produtos, setores

econômicos e jurisdições

conseguiram sair ilesos dos efeitos

do protecionismo na Era da Crise:

menos de 5% das categorias de

produtos, 20% dos setores

1 O banco de dados do GTA inclui relatórios sobre medidas estatais que possam ter implicações para
interesses comerciais estrangeiros, estes últimos sendo considerados de modo amplo, de forma a incluir
fluxos de comércio, populações migrantes e direitos de propriedade intelectual. Para ser adicionada ao
banco de dados, uma decisão-chave sobre uma medida precisa ter sido tomada após o primeiro encontro
de cúpula do G-20 relacionado à crise, ocorrido em Washington, EUA, em novembro de 2008.



econômicos e um número muito
reduzido de jurisdições comerciais
ainda não foram afetados por
nenhuma medida do tipo beggar-
thy-neighbour(ver Tabela 2).

5. Após firmarem
um compromisso de não
protecionismo, os membros do

G-20 implementaram 121 medidas
ostensivamente discriminatórias

(ver Tabela 2 e Figura 1).

6. Desde novembro de 2008,
um membro do G-20 rompeu o
compromisso a cada três dias,
em média (ver Tabela 2).

7. A escala do prejuízo

causado pelas medidas do G-20 é

notável: três quartos de todas as

categorias de produtos, todos os

setores econômicos, e todos os
206 países (incluindo os próprios

membros do G-20) foram

atingidos por pelo menos uma
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A China é, de longe, o
alvo mais freqüente de
medidas ostensivamente
protecionistas, seguida
por EUA, Alemanha,
França e Japão

8. Considerando-se que o
trimestre atual ainda não terminou,
o número de medidas distorcivas
de comércio implementadas pelos

governos já se aproxima de 70 por
trimestre, em 2009 (ver Figura 2).

9. O número de medidas
prontas para implementação
(no pipeline) sobre as quais há
suspeita de protecionismo
(134, no total) é bastante
preocupante. Se cada uma delas

fosse implementada, teríamos o
equivalente a cerca de meio ano a
mais de protecionismo (ver Figura 2).

10. Das 134 medidas

pendentes que são motivo de
preocupação, 77 têm como alvo a

China. Se todas essas medidas

fossem implementadas, estima-se

que o número de vezes que os

interesses comerciais chineses
seriam prejudicados cresceria em

78%. Para muitos dos países de

maior porte em termos comerciais,

a implementação de tais medidas

problemáticas pendentes faria com

que os seus interesses comerciais
fossem atingidos com

uma intensidade 30% maior
(ver Figura 3 e Tabela 3).

A China é o alvo mais
freqüente do protecionismo
na Era da Crise, mas outros
países também são
reiteradamente atingidos
por tais medidas

11. A China é, de longe, o

alvo mais freqüente de medidas

ostensivamente protecionistas,

seguida por EUA, Alemanha,

França, Japão, Bélgica e outros

grandes exportadores da União

Européia (ver Tabela 3).

12. Cinqüenta e seis países

tomaram 99 medidas danosas

contra interesses comerciais da

China. Apenas os EUA e o Japão

enfrentam situação semelhante
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medida discriminatória imposta

por um país que havia firmado

o compromisso de não
protecionismo (ver Tabela 2).





A grande maioria da
discriminação em prol
de empresas nacionais
favorece indústrias
poluidoras e decadentes
e o setor agrícola

no que se refere a sofrer nas
mãos de um número tão grande
de parceiros comerciais
(ver Tabela 3).

13. Três das cinco principais
nações que escolheram como
alvo os interesses chineses
são mercados emergentes
(Indonésia, índia e Rússia). Os
outros dois países são Alemanha
e Espanha (ver Tabela 4).

14. Seis membros da União
Européia implementaram cinco
ou mais medidas que prejudicam
os interesses comerciais
chineses (ver Tabela 4).

O arsenal de medidas
protecionistas está sendo
usado contra os interesses
comerciais da China

15. Embora alguns países
(como é o caso da índia)
recorram com freqüência à
abertura de investigações contra
o comércio desleal ou a medidas
de salvaguardas cujo alvo são as
importações chinesas, tal fato
está longe de exprimir o quadro
completo da situação. Aumentos
de tarifas (tipicamente
implementados por países em
desenvolvimento que possuem
espaço para fazê-lo em função
das tarifas consolidadas na
OMC), ajudas estatais/bailouts
(colocados em prática

geralmente por países da
América do Norte e da Europa) e
licenciamento de importações
(por alguns países em
desenvolvimento), entre outras
barreiras não tarifárias, mostram
o verdadeiro alcance das
medidas aplicadas contra os
interesses comerciais chineses
(ver Tabela 5).

Quais são as nações que
causaram os maiores danos?

16. Como as ações
protecionistas podem afetar
diferentes números de produtos,
setores e parceiros comerciais,
não existe uma única forma de
identificar as nações que mais
causaram danos com tais
medidas. Ainda assim,
independentemente do parâmetro
adotado (número de medidas
danosas implementadas, de linhas
tarifárias afetadas, de setores
atingidos ou de parceiros
comerciais prejudicados), a
Indonésia figura sempre entre os
cinco países que mais causaram
danos (e a Indonésia é um
membro do G-20!) [ver Tabela 6].

17. Em todos os quatro
parâmetros, China e Rússia estão
sempre entre as dez nações que
mais causaram danos (ver Tabela 6).

18. Em três dos quatro
parâmetros adotados, Alemanha e
índia estão sempre entre as dez
nações que mais causaram danos
(ver Tabela 6).

19. A Ucrânia distingue-se, de
forma dúbia, por ter aumentado as
suas barreiras tarifárias sobre a
maior parte das linhas tarifárias
(60% de todas categorias de
produtos). A Argélia conquista o
primeiro lugar entre os países
que afetaram o maior número de
setores econômicos. E a China
destaca-se como a nação que
causou danos ao maior número de
parceiros comerciais (ver Tabela 6).

20. De acordo com estimativas
conservadoras, as medidas
restritivas de comércio de dez
nações, incluindo seis países
industrializados (Reino Unido,
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EUA, Alemanha, Espanha,
França e Polônia), atingiram,
cada uma, 100 ou mais de seus
parceiros comerciais (ver Tabela 6).

21. Das 18 nações que
figuram em nossos quatro
rankings dos dez maiores

causadores de danos, 12
firmaram o compromisso de não
protecionismo do G-20 (Rússia,
Alemanha, índia, Indonésia,
Itália, Reino Unido, China,
Argentina, Japão, EUA, México e
França), [ver Tabela 6)].

Que tipos de políticas
beggar-thy-neighbour
são mais utilizadas?

22. Até o momento, de acordo
com o banco de dados da GTA,
ajudas estatais e bailouts do tipo
beggar-thy-neighbour são a fonte
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A imposição de

taxas e a realização de

investigações de defesa

comercial são a terceira

forma mais comum de

protecionismo

de discriminação mais utilizada
contra os interesses comerciais
de outras nações. Mais de
30% de todas as medidas
discriminatórias implementadas
desde a primeira cúpula do G-20
foram bailouts ou formas de
ajuda estatal (ver Tabela 7 e
Figura 4).

23. Na atual crise econômica
global, descobriu-se que os
bailouts causam danos com uma
freqüência duas vezes maior do
que os aumentos de tarifas, num
contraste total em relação ao que

ocorreu nos anos 1930
(ver Tabela 7 e Figura 4).

24. A imposição de taxas
e a realização de investigações
de defesa comercial são a
terceira forma mais comum
de protecionismo.
Considerando-se que um
grande número de investigações
desse tipo estão em curso
no momento, é quase certo
que a quantidade de medidas
protecionistas irá subir
nos próximos 12 meses
(ver Tabela 7 e Figura 4).
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25. Estimativas conservadoras
apontam que cada uma das
diversas taxas ou restrições às
exportações, bailouts, subsídios
à exportação, políticas do tipo
buynational, medidas tarifárias e
barreiras não tarifárias impostas
desde novembro de 2008 causou
danos aos interesses comerciais
de mais de 100 países
(ver Tabela 7).

Que setores estão se
beneficiando com o
protecionismo ?

26. Apesar de todos os
debates sobre medidas para
apoiar as chamadas indústrias
"verdes" e estimular a inovação e
os futuros pólos de crescimento
da economia, o fato é que a
grande maioria da discriminação
em prol de empresas nacionais

favorece indústrias poluidoras e
decadentes e o setor agrícola
(ver Tabela 8).

27. Por último, com exceção do
que ocorreu no setor financeiro,
nas demais áreas o padrão de
intervencionismo estatal não
mudou muito, se comparado a
outras ondas de protecionismo
anteriores (ver Tabela 8).

Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Comércio Exterior, Rio de Janeiro, ano XXIII, n. 101, p. 3-11, out./dez. 2009.




