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● O Brasil deve entrar em declí-
nio com a queda dos preços dos
commodities, de acordo com arti-
go do diretor de mercados emer-
gentes do Morgan Stanley que
será publicado na próxima edi-
ção da ‘Foreign Affairs’. Segundo
Ruchir Sharma, o problema é
que “o apetite global por commo-
dities começou a cair. E, se o Bra-

sil, não começar a dar passos
em direção à diversificação, pode
entrar em queda com ele”. No
texto, Sharma ainda cita conver-
sa com o ex-presidente do Banco
Central Arminio Fraga. O econo-
mista afirmou que o “Brasil pode
ter uma década perdida”.

Sharma escreve que “apesar
de muitas moedas terem se valo-
rizado em relação ao dólar na
última década, o real subiu
100%. Isso pode ajudar a indús-
tria nos EUA, mas a prejudica no
Brasil”. / GUSTAVO CHACRA,

CORRESPONDENTE EM NOVA YORK

GENEBRA

A crise na Europa fará o comér-
cio mundial em 2012 sofrer forte
desaceleração, com exportações
crescendo abaixo da média dos
últimos 20 anos e já atingindo as
exportações brasileiras.

Dados divulgados ontem pela
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) indicam que a expan-
são do comércio em 2011 freou
em comparação com 2010, com

crescimento de apenas 5%. Mas,
em 2012, o desempenho será ain-
da pior. A previsão é de que a ex-
pansão será de apenas 3,7%. Só
2009, o pior em sete décadas, foi
mais negativo que o ano atual.
No auge da crise, o comércio
caiu 12%. Em 2010, a elevação
das exportações chegou a 13,8%.

“Mais de três anos se passa-
ram desde o colapso do comér-
cio de 2008 e 2009. Mas a econo-
mia mundial e o comércio conti-

nuam frágeis”, disse Pascal La-
my, diretor da OMC. “Haverá
uma desaceleração do comércio
em 2012”, admitiu, apontando a
austeridade na Europa como cau-
sa principal.

Na avaliação da entidade,
emergentes podem sofrer, já que
têm na Europa seu principal mer-
cado exportador. O Brasil, segun-
do os números da OMC, já come-
çou a ser afetado. As vendas ao
mercado europeu recuaram

0,3% nos três primeiros meses
de 2012. O balanço geral das ex-
portações brasileiras só foi salvo
graças a uma elevação de 41% de
vendas aos Estados Unidos e de
10% à China. No geral, o trimes-
tre terminou em alta de 7,5%.

Importações. Apesar das bar-
reiras adotadas pelo governo Dil-
ma Rousseff, as importações no
seu primeiro ano de governo
cresceram em ritmo quase duas

vezes superior à média mundial
em 2011, e em 2012 não há sinais
de que essa expansão esteja per-
dendo força.

Nos últimos seis anos, o au-
mento médio de importações no
Brasil foi de 20% por ano, a se-
gunda maior taxa do mundo e su-
perada apenas pela Índia, com
21% de aumento. Nos Estados
Unidos, a média de aumento de
importação foi de meros 5%, an-
te 7% na Europa.

Osdados são da OMC, que des-
taca que a moeda brasileira foi
de fato uma das que mais valori-
zaram em 2011, com impacto so-
bre os bens importados. Segun-
do a entidade, o volume de im-
portações no Brasil cresceu
8,2%. Já a média mundial de ex-
pansão foi de 4,9%, com taxa de
crescimento na Europa de ape-
nas 2%. Só a China, com 9,7%,
registrou fluxo maior de bens pa-
ra sua economia que o Brasil.

Em valores, a alta brasileira foi
também uma das mais fortes, de
24%. Mas bem menor que a de
2010, quando cresceu 43%. / J.C.

Brasil chega a 1,4% das
exportações mundiais
Vendas brasileiras são as que menos crescem entre as grandes economias,
mas alta dos preços das matérias-primas eleva participação ao nível de 1984

OMC prevê forte desaceleração do comércio global este ano
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A alta nos preços das commo-
dities permite ao Brasil recon-
quistar a participação que ti-
nha no comércio mundial há
30 anos. Mas camufla uma per-
da profunda de competitivida-
de dos produtos nacionais no
mercado externo.

Dados divulgados pela Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC) revelam que, em 2011, o
Brasil ocupou 1,4% das vendas
mundiais, taxa que não conhecia
desde 1984. Mas, excluindo o fa-
tor preço, a constatação é de que
as exportações em volume são as
que menos crescem entre as
grandes economias. Sem compe-
titividade e diante de uma moe-
da valorizada, o volume de expor-
tações do País teve expansão de
apenas 2,9%, metade do desem-
penho médio mundial no ano.

A OMC publicou seu ranking
dos maiores exportadores e o
País terminou o ano na 22.ª posi-
ção, a mesma que em 2010. Mas

os lucros das vendas brasileiras
ao exterior só mantiveram uma
taxa elevada graças aos preços
de minérios e produtos agríco-
las. Os dados escancaram o fato
de o Brasil estar dependente dos
preços para garantir uma balan-
ça comercial positiva.

Incluindo nos dados os preços
em dólares, as exportações na-

cionais cresceram 27%, totali-
zando US$ 256 bilhões, bem aci-
ma da média mundial de 19%.
Nesse período, os preços das
commodities subiram 26% –
14% para minérios e 23% para
produtos agrícolas.

Com isso, a taxa brasileira de
crescimento das exportações
passou a ser próxima aos expor-

tadores de petróleo, como Rús-
sia e Oriente Médio, que viram a
renda com exportações aumen-
tar entre 30% e 35% no ano, tam-
bém pela explosão nos preços.

Os preços fizeram o Brasil am-
pliar a participação no comércio
internacional, de 1,3% em 2010
para 1,4%. Taxa similar só houve
em 1984, quando a pauta era do-
minada por produtos primários.

Apesar da expansão, isso ain-
da não foi suficiente para subir
no ranking da OMC. Austrália,
Índia, Espanha ou México ainda
exportam mais que o Brasil. A
China continua ampliando sua
diferença na liderança das expor-
tações, com US$ 1,8 trilhão em
vendas em 2011 e 10,4% do co-
mércio mundial. As exportações
americanasvêm na segunda posi-
ção, com US$ 1,4 trilhão, segui-
das de perto pela Alemanha.

O diretor-geral da OMC, Pas-
cal Lamy, disse que o comércio
mundial atingiu um recorde de
US$ 18 trilhões em 2011. Mas se-
gundo ele o número foi afetado
pelos preços de commodities.

No caso brasileiro, descontan-
do o fator preço, o que se vê é
uma realidade bem diferente e
considerada na OMC um sinal
de que as exportações brasilei-
ras não são tão competitivas co-
mo as asiáticas. Outro problema
foi a valorização do real, destaca-
do pela própria OMC. Em mé-
dia, os países emergentes verifi-
caram uma alta de suas exporta-
ções em volumes de 5,4% no ano,
bem acima da taxa brasileira. Alta. Preço de commodities afetou números do comércio

País depender de
commodities é risco,
diz Morgan Stanley
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




