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1. No segundo trimestre
deste ano, o Brasil ex-
portou US$ 85,6 bi-

lhões. 4,63% menos que no
trimestre anterior. Os dados
foram apontados pela OCDE,
formada por 34 países.

2. Já a importação so-
mou US$ 62,9 bilhões,
0,22% mais que no tri-

mestre anterior.

3. O mesmo fenômeno
ocorreu na China, on-
de as importações

cresceram 1,42% e as exporta-
ções diminuíram 3,44%.

4. O resultado é visível
na balança comercial.
O superávit brasileiro

caiu US$ 4,3 bilhões em um
trimestre e o chinês recuou
ainda mais: US$ 26 bilhões.

Azevedo fará
apelo ao G-20
pelo comércio

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O diretor da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT),
Guy Ryder, defendeu que os go-
vernos coloquem metas de gera-
ção de empregos como parte de
políticas públicas. Para Ryder,

porém, o G-20 precisa fechar al-
gum acordo para elevar o perfil
do tema do desemprego na
agenda internacional. “Os ní-
veis são inaceitáveis e todos os
políticos sabem disso”, afir-
mou o diretor da OIT.

Ontem a OIT alertou que a
desaceleração das economias

dos países emergentes ameaça
a recuperação global e pode ali-
mentar a crise do desemprego.
A entidade admite que, em
2013, pela primeira vez o núme-
ro de desempregados no mun-
do superará 200 milhões.

“A interrupção do crescimen-
to nos emergentes vai ter um

impacto na economia global e
vai afetar os níveis de empregos
nos emergentes”, disse Ryder.

Nos últimos meses, o desem-
penho das economias de países
como o Brasil, Índia, África do
Sul, Indonésia, Turquia e mes-
mo um certo freio na economia
chinesa vem sendo registrado.

“Essas economias pareciam
ser os cavaleiros brancos que
nos salvariam da crise”, disse
Ryder. “Mas, na atual situação,
não dá para dizer que vamos ser
retirados do buraco pelos Bric.”
Segundo ele, nos últimos anos,
enquanto os países ricos esta-
vam em crise, prosperou a no-
ção de que seriam os emergen-
tes que sustentariam a econo-
mia. “Era uma analise errada.”

Um exemplo da volatilidade

que vive a economia mundial,
segundo ele, é a variação cam-
bial registrada nos países emer-
gentes, como o Brasil, e que po-
de voltar a jogar a economia glo-
bal em risco. Para Ryder, o mun-
do está “pagando o preço de
uma estratégia desequilibrada
só focada na austeridade”.

“Vemos alguns sinais de cres-
cimento na Europa, mas é limi-
tado e não deve reduzir o desem-
prego”, disse o diretor da OIT.

bilhões de dólares foi a queda do superávit comercial brasileiro no segundo trimestre,
provocada pela alta de 0,22% das importações e recuo de 4,63% nas exportações

Diretor da OIT defende meta para emprego
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Balança comercial em
queda une Brasil e China
Os dois países foram os únicos entre as 12 maiores economias do mundo
que tiveram alta nas importações e recuo nas exportações no 2º trimestre
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O novo diretor-geral da Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC), o brasileiro Roberto
Azevedo, nem bem vai assumir
seu cargo na entidade na próxi-
ma segunda-feira e já embarca
para a cúpula do G-20 na Rús-
sia, onde vai fazer um apelo aos
líderes globais: não abandonem
o sistema multilateral.

Azevedo foi eleito em maio
com um amplo apoio de países
emergentes e é o primeiro brasi-
leiro a assumir o cargo. Mas terá
um “batizado” dos mais compli-
cados na cúpula, nos dias se-
guintes a sua posse. O brasileiro
deverá se reunir com vários líde-
res e seu recado deve ser em for-
ma de apelo pela preservação
do sistema multilateral do co-
mércio, hoje em crise aberta.

Azevedo vai dizer que não é
hora de os governos abandona-
rem o multilateralismo. Ele pe-
dirá que se dê tempo a um proje-
to mais amplo, pedido que tam-
bém deve ser feito ao presiden-
te dos Estados Unidos, Barack
Obama. Ele também deve aler-
tar para o impasse na Rodada
Doha e pedir apoio para os tra-
balhos até a conferência minis-
terial no fim do ano, em Bali.

Diante de uma agenda carre-
gada e com a Síria dominando o
cenário internacional, o comér-
cio deve receber pouca atenção
dos líderes das maiores econo-
mias do mundo. Se Azevedo
tem reuniões já marcadas com
alguns dos chefes de Estado,
com outros a conversa será mes-
mo nos corredores da cúpula.

Nas últimas semanas, o início
das negociações para um acor-
do de livre comércio entre os
Estados Unidos e a Europa pas-
sou a dominar as atenções das
diplomacias de ambos os lados
do Atlântico. O temor de países
menores é que o acordo entre a
primeira e a segunda maior eco-
nomia do mundo signifique a
marginalização da OMC do ce-
nário internacional. / J.C.

Crise. Operário prepara carga de sal para exportação: comércio global enfrenta retração
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Em tempos de preocupação
com o déficit em transações
correntes, a Organização pa-
ra a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OCDE)
apresentou um dado nada ani-
mador para o Brasil. Apesar
da fraqueza da economia do-
méstica, Brasil e China foram
os únicos países entre as 12
maiores economias do mun-
do – desenvolvidas e em de-
senvolvimento – que registra-
ram, ao mesmo tempo, au-
mento das importações e re-
dução das exportações no se-
gundo trimestre de 2013.

Um dos resultados desse fe-
nômeno é a piora das contas
externas, fato que tem sido
apontado por analistas como
uma das causas do aumento da

aversão ao risco nos países
emergentes.

No segundo trimestre deste
ano, o Brasil exportou US$
85,6 bilhões. O valor é 4,63%
menor que o dos três primei-
ros meses do ano. Ao mesmo

tempo, a importação de merca-
dorias somou US$ 62,9 bi-
lhões, valor 0,22% maior que o
do primeiro trimestre, segun-
do dados da OCDE.

Ou seja, exportações dimi-
nuíram e importações cresce-

ram em um período em que a
economia brasileira conti-
nuou a apresentar sinais de fra-
queza.

O mesmo fenômeno ocor-
reu na China, onde as importa-
ções cresceram 1,42% e as ex-
portações diminuíram 3,44%.

O resultado desse movimen-
to é visível na balança comer-
cial. O superávit comercial bra-
sileiro diminuiu em US$ 4,3 bi-
lhões em um trimestre e o sal-
do chinês recuou ainda mais:
US$ 26 bilhões em três meses.

Demais países. Entre os de-

mais países da pesquisa, Esta-
dos Unidos e África do Sul regis-
traram aumento das exporta-
ções e redução das importa-
ções. O quadro permitiu a redu-
ção do déficit comercial dos
dois países. Houve ainda contra-
ção das importações e também
das exportações na Alemanha,
Canadá, França, Itália, Japão,
Índia e Rússia.

O único país que registrou, ao
mesmo tempo, aumento na
compra de importados e tam-
bém na venda para outros paí-
ses foi o Reino Unido.

O estudo da OCDE mostra

ainda que o comércio exterior
global continuou em retração
no segundo trimestre. Essa de-
saceleração afeta tanto os paí-
ses ricos como os países em de-
senvolvimento.

A retração, porém, é mais for-
te em mercados como Brasil,
Rússia, Índia e China. Na com-
paração trimestral, a corrente
de comércio – soma das expor-
tações com importações – caiu
1,4% nas sete principais econo-
mias do mundo desenvolvido, o
chamado G-7, e recuou 1,8% no
grupo dos grandes emergentes,
o Brics.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




