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COMÉRCIO EXTERIOR

ACORDOS COMERCIAIS

Setor de autopeças
inicia projeto com
governo da Turquia

são paulo
O setor de autopeças foi escolhi-
do pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior (Mdic) para iniciar o
Projeto Remtech (Regional
Emerging Markets Technology
Transfer Network), iniciativa do
governo turco para a criação de
portale redecomunitária dene-
gócios com o País.

O objetivo é facilitar as rela-
ções comerciais entre os países
signatários, ampliar a troca de
tecnologia e fomentar negócios
no setor de autopeças, com ên-
fase naspequenas emédias em-
presas. Com esse propósito, o
SindicatoNacional daIndústria
de Componentes para Veículos
Automotores (Sindipeças) já
havia assinado, em 2005, acordo
de cooperaçãotecnológica com
a Taysad, associação turca dos
fabricantes de autopeças e
componentes.

A iniciativa com o governo
turco surgiu durante a 2ª Confe-
rência da Organização para Co-
operação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) sobre pe-
quenase médiasempresas,rea-
lizada em Istambul, na Turquia,
em 2004. Além de Brasil e Tur-
quia, participarão inicialmente
Áustria, Espanha, Grécia, Itália,
Paquistão e Portugal. A coorde-
nação da implementação no
Brasil é do Sindipeças.

Segundo Ali El Hage, mem-
brodo ConselhodeAdministra-
ção do Sindipeças e coordena-
dor do grupo gestor do Remte-
ch, pelo poder que tem a indús-

tria automotiva de movimentar
economias, “o Remtech come-
çará com o setor de autopeças e
depoispoderá seestender aou-
tros segmentos do País”. O ma-
nifesto do Remtech determina
que o primeiro e mais impor-
tante objetivo do projeto é aju-
dar as empresas locais a identifi-
car suas necessidades tecnoló-
gicas para identificar os parcei-
rosqualificados narede eprover
a tecnologia necessária.

Balança comercial
As exportações deautopeças di-
retas, feitas pelos próprios fabri-
cantese indiretaspormontado-
ras, principalmente, e por ex-
portadores independentes, so-
maram cerca de US$ 8,8 bilhões
em 2006, com crescimento de
17% sobreo anoanterior. Asim-
portações também cresceram,
mas empercentual bemmenor,
1,87%, e chegaram a US$ 6,8 bi-
lhões. O saldo da balança co-
mercial aproximou-se de US$ 2
bilhões, quase 139% superior
aos US$ 831 milhões de 2005.

robson bertolino

COMÉRCIO GLOBAL

Brasil é indicado a fazer parte
do clube dos países ricos

são paulo
O Brasil está notopo da lista entre
os países indicados para ingressar
naseletalista daOrganizaçãopa-
ra Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), espécie
de clube dos 30 países-membros
mais ricos. A entidade prepara-se
para darinício aoseu processode
admissão de novos membros e o
Brasil é o mais indicado, revelou o
secretário-geral Angel Gurria. A
decisão poderá ser aprovada em
maio, durante o conselho anual
de ministros dos países membro,
por recomendação do próprio
secretário-geral.

A prioridade é atrair os países
que compõem o chamado Bric
(Brasil, Rússia, Índia e China), que
é composto pelas economias
emergentes em ascensão, sendo
que o Brasil tem a maior chance.
Por meio de comunicado, Gurria
afirmou que os países da OCDE
estão abertos para começar a ne-
gociar a adesão formal do Brasil.

Segundo fontes diplomáticas
em Frankfurt, Alemanha, recen-
temente houve uma votação in-
terna entre os 30 membros atuais
sobre os países que gostariam de
aceitarcomosócios. OBrasilteria
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sido o mais votado, seguido da
Rússia e da China. “O Brasil é o
que está mais próximo do padrão
da OCDE, mas a China também
tem boas condições porque apre-
senta maior crescimento”, diz Jo-
sé Augusto de Castro, vice-presi-
dente da Associação De Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB).

Parao consultoré positivopara
o Brasil a entrada na Organização
porque ampliariaa imagemde lí-
der no Mercosul. “Já economica-
mente os resultados seriam em
médio e longo prazo e poderia
abrir mercados para comércio
com países que ainda não temos
negócios além de acordos tribu-
tários”, ressalta.

A adesãono Brasil aOCDE tem
prós econtras. Hoje, oBrasil, líder

do G-20, pode ser um porta-voz
de nações em desenvolvimento
dentro da entidade e também in-
fluenciar nas decisões.

Outros benefícios como a que-
da maior do risco-País e o auxilio
na estabilidade da economia
com reconhecimento da comu-
nidade financeira internacional
também são destacados. “Além
deum forteinstrumento parane-
gociar seu comércio exterior, in-
clusivea aberturado setoragríco-
la nospaíses desenvolvidos,tema
daRodada deDoha”,revela opro-
fessor de Comércio Exterior da
Faculdade Getúlio Vargas
(FGV-RJ), Miguel Lima.

Em relação aos custos, o Brasil
poderia perder distinção de país
em desenvolvimento e ser excluí-
do dos benefícios de Sistema Ge-
ral de Preferência (SGP) das na-
ções industrializadas. Atualmen-
te parte das exportações brasilei-
ras entram pagando tarifas me-
nores. A adesão poderia também
se comprometer com compro-
missos substanciais de liberaliza-
ção, adotando cerca de 200 ins-
trumentos como entre outros, re-
gulamentos e códigos para rela-
xar restrições a fornecedores es-
trangeiros de serviços, abrir mo-
vimento de capital.

Para Gurria, todos os assuntos
não tão favoráveis ao País podem
ser negociados e assim adotar só
parte dealgumas medidase pedir
amplo prazo para colocá-las em
prática. Países como o México e
Coréia do Sul até hoje não adota-
ram algumas regulamentações
da entidade.

Relatório
Divulgado no início de fevereiro
pela OCDE, o estudo apontou
que o índice dos principais indi-
cadores econômicos nacionais
mostra ainda que as economias
emergentes continuarão puxan-
doo crescimentomundial aolon-
go de2007. O CLI, comoé chama-
do o indicador compilado men-
salmente pela entidade, teve um
aumento expressivo em três dos
quatro países hoje considerados
a ponta de lança entre os emer-
gentes, China, Brasil e Índia. No
Brasilo CLI jáavança pelosétimo
mês consecutivo, sugerindo que
o País deve aumentar o ritmo de
crescimento econômico. A acele-
ração do índice para o Brasil pas-
sou de 9,3% para 10,5% entre no-
vembro e dezembro do ano pas-
sado em relação ao anterior.

robson bertolino
débora prado

Já publicamos 176 reportagens sobre

OCDE
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

Entre os países do Bric
— Brasil, Rússia, Índia e
China —, que é
composto pelas
economias emergentes
em ascensão, o País tem
a maior chance

k BRASIL X CHINA

«O Brasil está mais
próximo do padrão da
OCDE; China também
tem boas condições
porque apresenta
maior crescimento»
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO
VICE-PRESIDENTE DA AEB

BALANÇA COMERCIAL

Média diária de vendas
cai na terceira semana
são paulo
O Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior divulgou que a média
das exportações da terceira se-
mana de fevereiro, que somou
US$2,8bilhões noperíodode12
a 18 desse mês, chegou a US$
559 milhões, valor apenas 0,4%
inferior à média de US$ 561,3
milhões até a segunda semana.

De acordo com o ministério,
tal queda foi devido à retração
nosembarques deprodutosbá-
sicos que caíram 11,4% para
US$ 144,8 milhões, enquanto
que os manufaturados cresce-
ram 2,3% para US$ 315,8 mi-
lhões e os semimanufaturados
avançaram 0,4% para US$ 81,7
milhões.

Já nas importações, a média
diária até a terceira semana de
fevereiro foi de US$ 414,3 mi-
lhões — 25,3% acima da média
de fevereiro do ano passando e
7,6% superior ade janeiro desse
ano. No período pesquisado, as
compras advindas das relações
internacionais aumentaram
2% sobre igual período compa-
rativo, motivadas, principal-
mente, pelo aumento nos gas-
tos com equipamentos mecâ-
nicos, elétricos e eletrônicos,
alémde automóveis,plásticose
farmacêuticos.

No mês, comparadas as mé-
dias de fevereiro até a terceira
semana com a de fevereiro de
2006, as exportações registra-
ram crescimento de 15,3%, mo-

tivadas pelo aumento dos em-
barques de todas as categoriais
de produtos.

Os que mais cresceram foram
os básicos — sobretudo petró-
leo em bruto, milho em grão,
minério de cobre, carnes e café
em grão —, seguidos pelos se-
mimanufaturados — acrésci-
mos em alumínio em bruto,
couros e peles, ferro fundido,
ferro-ligas — e manufaturados
— por conta de laminados de
planos de ferro/aço, açúcar refi-
nado, óxidos e hidróxidos de
alumínio, entre outros.

Em valores reais, na terceira
semana de fevereiro, a balança
comercial brasileiraapresentou
exportações de US$ 2,8 bilhões
e importações de US$ 2,1 bi-
lhão, resultando em superávit
de US$ 700 milhões.

No acumulado do mês, até a
terceira semana de fevereiro, as
exportações somam US$ 6,72
bilhões e as importações, US$
4,97 bilhões, com superávit de
US$ 1,75 bilhão. No ano, as ex-
portações totalizam US$ 17,69
bilhões e as importações, US$
13,44 bilhões, com saldo positi-
vo de US$ 4,25 bilhões.

De acordo com o vice-presi-
dente da Associação Brasileira
de Comércio Exterior (AEB), Jo-
sé Augusto de Castro, os núme-
ros são bons, mas ainda é cedo
para determinar uma tendên-
cia para o ano.
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C R E S C I M E N TO

Lei do Saneamento entra em
vigor e setor pede adaptação
b r as í l i a
A Lei do Saneamento Básico pas-
sou a valer oficialmente a partir
de ontem.O texto,sancionado no
ano passado, prevê a universali-
zação dos serviços de abasteci-
mento de água, rede de esgoto e
drenagem de águas pluviais,
além dacoleta delixo paragaran-
tir a saúde da população brasilei-
ra. Entre as principais mudanças
estabelecidas está o controle so-
cial nagestão dosserviços presta-
dos de saneamento. A lei criou
mecanismos e procedimentos

que garantem à sociedade infor-
mações, representação técnica e
participação nos processos de
formulação de políticas, de pla-
nejamentoe deavaliaçãorelacio-
nados aos serviços públicos de
saneamento básico.

Serácriado oSistemaNacional
de Informações em Saneamento
Básico(Sinisa). Osistema teráco-
mo objetivocoletar esistematizar
dados relativos às condições da-
prestação dos serviços públicos
de saneamentobásico, permitin-
do e facilitando o monitoramen-

to e avaliação da eficiência e da
eficácia da prestação dos serviços
de saneamento básico.

Estão previstas ainda regras
para o corte dos serviços de sa-
neamento no caso de inadim-
plência do usuário.Somente hos-
pitais, escolas, asilos e peniten-
ciárias têm a garantia do forneci-
mento do serviço. O consumidor
deve ser informado do corte do
serviço 30dias antesde aempresa
adotar a suspensão.

A Associação das Empresas de
Saneamento Básico Estaduais

(Aesbe)criticoua ausênciadeum
prazo para queestados e municí-
pios se adaptem à lei.

Pela nova lei, qualquer contra-
to entre municípios ou estados e
companhias de água e esgoto só
terá validade se cumprir condi-
ções prévias, como a edição de
um plano de saneamento pelos
governos estaduaise municipais,
o estabelecimento de regras de
prestação de serviço e a criação de
uma instituição reguladora.

“Todo esse conjunto de proje-
tos precisa passar por discussão
com a sociedade. Isso não se faz
do dia para noite”, afirmou o as-
sessor técnico da entidade, Mar-
cos Thadeu Abicalil.

agência brasil
panoramabrasil

IPC-FIPE

Índice de preços paulistano tem
desaceleração e fica em 0,41%
Alimentos in natura, álcool combustível e as
mensalidades escolares responderam por quase
toda a taxa da prévia

são paulo
A segunda prévia de fevereiro do
Índice de Preços ao Consumidor
(IPC),divulgada ontempelaFun-
dação Institutode PesquisasEco-
nômicas(Fipe), apresentouinfla-
ção de 0,41%. O índice, que mede
ainflaçãona cidadedeSãoPaulo,
desacelerou emrelação àprimei-
ra quadrissemana (0,52%).

Houve recuo na segunda pré-
via do IPC em relação à primeira
nos grupos Educação (de 2,59%
para 2%), Alimentação (de 1,09%

para 0,94%), Transportes (de
0,60% para 0,45%) e Despesas
Pessoais (de 0,49% para 0,23%).
Registraram avanço os grupos
Saúde (de 0,58% para 0,76%) e
Habitação (de 0,05% para 0,06%).
Vestuário ampliou a deflação de
0,72% para 0,96%, no período.

Educação e álcool
A quase totalidade, ou 95,69%, do
IPC-Fipe foi concentrada em
apenas três itens: alimentos in
natura, álcool combustível e

Educação. A afirmação foi feita
ontem pelo coordenadordo índi-
ce, Márcio Nakane.

Na quadrissemana anterior,
estes mesmos três itens respon-
deram por 89%do IPC-Fipe. Ape-
sar desta participação, eles desa-
celeraram o ritmo de elevação de
uma medição para outra.

O álcool combustível, por
exemplo, fechouna segundame-
dição com aumento médio de
5,3% ante 9,15% na pesquisa an-
terior. Só para se ter uma idéia, na
comparação ponta a ponta, que
confronta a variaçãode preços da
segunda semana de fevereiro
com igual período dejaneiro, o ál-
cool mostrou deflação de 0,04%
na bomba dos postos. Esta queda,

teoricamente, vai aparecer no
IPC-Fipe em algum momento,
apesar de, no atacado, o preço do
combustível já ter sido elevado
em 4% na última sexta-feira. De
qualquer forma, a participação
do álcoolna composiçãodo índi-
ce recuou de 9,20% para 6,91%.

No caso dos produtos in natu-
ra, a desaceleração foi de 0,83
ponto percentual, de 8,27% para
7,44%, de uma quadrissemana
para outra. Neste caso, apesar da
diminuição do ritmo, a contribui-
ção cresceu de 61,25% para 70%
do IPC-Fipe. Na ponta, os preços
dos in naturadesaceleraram o rit-
mo de alta, de 12% para 9,1%.

agência estado
panoramabrasil

k EXPANSÃO

«O Projeto Remtech
começará com o setor
de autopeças e,
depois, poderá se
estender a outros
segmentos do País»
ALI EL HAGE
COORDENADOR DO SINDIPEÇAS

PREÇOS & TENDÊNCIAS

CONJUNTURA

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Christopher Martin Power (RNE V411960-T e CPF/MF nº 231.610.748-66), britânico, casado, 
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(RG nº 8.131.133-3-SSP/SP e CPF/MF nº 086.371.248-79), brasileiro, casado, economista; Joel
Michael Roberto (RNE V335919-1 - CIMCRE/CGPMAF e CPF/MF nº 228.339.588-70), norte 
americano, casado, advogado; e Marcio Aurélio de Nóbrega (RG nº 14.091.242-3-SSP/SP e 
CPF/MF nº 085.947.538-70), brasileiro, casado, administrador; DECLARAM sua intenção de exercer 
cargo de administração no BANCO ABN AMRO REAL S.A. (CNPJ nº 33.066.408/0001-15 - NIRE 
35.300.137.477) e que preenchem as condições estabelecidas no art. 2º da Resolução nº 3.041, de 
28 de novembro de 2002. ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais 
objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no 
endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da data da  publicação desta, por meio formal em 
que os autores estejam devidamente identifi cados, acompanhados da documentação comprobatória, 
observado que os declarantes  podem, na forma  da legislação em vigor,  ter direito a vistas do 
processo respectivo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Gerência Técnica em São Paulo - Av. Paulista, 
1804 - 5º andar - São Paulo - SP - CEP 01310-922. (23-24)
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Fonte: DCI, São Paulo, 23 fev 2007. Política Econômica, p. A4.




