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OMC prevê crescimento de apenas 3%, menos da metade da taxa de ampliação 
média dos anos 90. As perspectivas do comércio mundial para este ano continuam 
nebulosas, constata a Organização Mundial de Comércio (OMC) em relatório 
publicado ontem, em Genebra.  
 
As vendas de mercadorias e serviços, que têm sido um motor na criação de 
emprego e riqueza na economia mundial, podem crescer menos de 3% este ano. É 
menos da metade da taxa de crescimento médio dos anos 90 (6,7%).  
 
A entidade vê "o risco considerável" de a situação se deteriorar mais diante do 
marasmo persistente da economia mundial, do conflito no Iraque, da falta de 
confiança dos empresários e consumidores e do risco de propagação da pneumonia 
atípica (Sars, na sigla em inglês). 
  
Para o diretor-geral, Supachai Panitchpakdi, as cifras do comércio refletem as 
incertezas econômicas e políticas crescentes no mundo. "Essas incertezas são 
prejudiciais ao crescimento econômico e ao desenvolvimento, e podem provocar 
uma instabilidade maior a nível mundial", diz.  
 
As previsões sobre a evolução da produção e do comércio em nível global 
dependem ainda largamente do que pode vir do conflito no Iraque. A guerra foi 
curta, mas outra questão crucial é saber se a estabilidade política poderá ser 
restabelecida rapidamente no Iraque e se ela poderá ser mantida em toda a região, 
diz a OMC.  
 
Para a entidade, a guerra dos EUA e da Grã-Bretanha no Iraque poderá, assim, ter 
repercussões sobre as relações internacionais que vão bem além do abastecimento 
em petróleo e da estabilidade regional. "Ela poderá colocar à prova o conjunto do 
sistema de instituições e de acordos comerciais que até agora serviu de base à 
governança mundial, o que marcaria o início de uma era mais incerta nas relações 
internacionais", diz o relatório distribuído com antecedência aos jornalistas e que 
tinha embargo até ontem ao meio-dia.  
 
Políticas protecionistas  
 
A entidade constata que a erosão da confiança nas instituições internacionais 
poderá encorajar a constituição de blocos entre países com interesses comuns "e a 
adoção de políticas introvertidas", ou seja, protecionistas.  
 
A desaceleração do crescimento econômico já notado nos países industrializados no 
último trimestre de 2002, a falta de confiança persistente das empresas e dos 
consumidores no começo de 2003 e a alta do petróleo até recentemente, levaram a 
OMC a revisar suas estimativas para este ano.  
 
Pneumonia atípicaMas outra grande incerteza é sobre a propagação da pneumonia 
atípica. A OMC adverte que a propagação da doença na China pode ter 
conseqüências dramáticas para o comércio global. A China tornou-se um grande 
motor do comércio mundial, como a quinta maior nação negociante. E dependendo 
do impacto da doença em sua economia, poderá haver repercussão forte sobre o 
resto do mundo. Só no primeiro bimestre, as exportações chinesas cresceram 50%. 
Agora, a tendência é evidentemente de cair, diante da desconfiança de 
consumidores. Mas a pneumonia atípica é um desafio para a OMC mesmo em 



relação à conferência ministerial de setembro, em Cancún (México). A questão é se 
a doença se propagar, como será possível organizar essa reunião.  
Fracasso em Cancún  
 
No momento, porém, em Genebra, a especulação é sobre um fracasso das 
negociações em Cancún, o que pode ter impacto ainda mais negativo na confiança 
dos empresários para investir, como tratou de insistir, ontem, o economista-chefe 
da OMC, Patrick Low.  
 
É nesse quadro que as perspectivas comerciais da América Latina também são 
vistas com prudência na OMC. Para o economista-senior da organização, Michael 
Finger, a questão é até quando as exportações brasileiras vão se expandir. "Essa 
expansão pode ser limitada pelo crescimento nos EUA e na Europa, 
principalmente", diz.  
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