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ACORDOS COMERCIAIS

Crescimento do comércio
mundial será menor em 2007

Organização Mundial
do Comércio estima,
em relatório, que o
aumento neste ano será
de apenas 6% em
termos de volume,
contra 8% em 2006
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O crescimento do comércio
mundial em 2007 será inferior ao
de 2006. A projeção é da Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC) que, em seu relatório
anual estima que o aumento nes-
te ano será de apenas 6% em ter-
mos de volume, contra 8% em
2006. Em valores, o aumento foi
de 15% no ano passado, graças a
alta nos preços de commodities e
petróleo.

No total, o comércio mundial
de bens movimentou US$ 12 tri-
lhões no ano passado, além de
outros US$ 2,7trilhões no comér-
cio de serviços.

Para o diretor-geral da OMC,
Pascal Lamy, a queda de 2007 pro-
va que a economia mundial pre-
cisa continuar se reformando. “O
desempenho forte de 2006 é
bem-vindo, em especial os ga-
nhos para os mais pobres e emer-
gentes. Mas isso precisa ser con-
solidado. As incertezas pela frente
são alertas de que não podemos
deixar de focar nossas atenções
na reforma da economia mun-
dial”, disse Lamy. Paraele, essa re-
forma deve ser feita fortalecendo

valor, emparte por causado dólar
desvalorizado.

Já os preços das matérias-pri-
mas tiveram um papel funda-
mental nos resultados de 2006.
40% do aumento registrado de
15% em valores nas exportações
mundiais ocorreram graças à in-
flação dos preços.

Os valores dos metais aumen-
taram em 56%, contra 20% para
os combustíveis e 10% nos pro-
dutos agrícolas. Para exportado-
resde petróleo,portanto,o anofoi
de superávit em suas balanças
comerciais.

Parte desseaumento depreços
ajudou os países emergentes a
atingirem um recorde em sua
participação no comércio inter-
nacional, com 36% de tudo o que
é exportado.Até os 40países mais
pobres do mundo tiveram um
crescimento de 30% em suas ex-
portações, ainda que represen-
tem juntos apenas 0,9% do co-
mércio mundial.

A OMC estima que, para 2007,
já há sinais de enfraquecimento
do comércio.O principal delesé a
queda na demanda doméstica
americana desde o final de 2006.
Essa tendência deve ser mantida
para 2007.
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Pascal Lamy

sistema multilateral, que tem o
poder de estabilizar os mercados.

“A conclusão da Rodada Doha
é um grande potencial para o
crescimento e redução de pobre-
za. Acordo ainda traria mais esta-
bilidade de regras”, completou.

Agrande novidadede
2006, porém, foi a Chi-
na,que passouaocupar
o terceiro lugar como
maior exportador do
mundo e deve desban-
carAlemanha eEstados
Unidos até o final do
ano. Em apenas seis
anos, Pequim dobrou
sua participação no comércio
mundial e hoje representa 8% de
todas as exportações do mundo,
com US$ 969 bilhões, contra US$
1,03 trilhão dos Estados Unidos e
US$ 1,11 trilhão da Alemanha.

Com um crescimento de 27%
em suas vendas em apenas um
ano, os chineses chegaram a su-
perar os Estados Unidos no se-
gundo semestre do ano passado,
mas ainda assim terminaram
2006 na terceira colocação.

A previsão doseconomistas da
entidade é de que, até o final do
Ano, os chineses sejam os segun-
do maiores exportadores e que,
nos últimos meses de 2007, esta-
rão exportando também mais
que a Alemanha por mês.

Ao contrário do Brasil, as ven-
das chinesas não cresceram só
em valores, mas também em vo-
lumes.“Seráuma questãodeme-
ses até que os chineses superem
também a Alemanha e se torne o

maior exportador do mundo”,
avisa uma especialista na OMC.

Para um negociador brasileiro,
ficará cada vez mais difícil para
que a China alegue que não pode
abrirseu mercadoporser umpaís
em desenvolvimento e ter entra-

do apenas há cinco anos
na OMC.

Para o restante do
mundo,a OMCmantém
certa cautela. A razão pa-
ra a queda no cresci-
mento do comércio são
as incertezas econômi-
cas mais pronunciadas
em 2007, tanto nos mer-

cados financeiros e imobiliários.
Com esse cenário, a expansão

econômica do mundo estaria
afetada. Depois de crescer 3,7%
em 2005, o PIB mundial deve au-
mentarem3% em2007.Aconse-
qüência éuma quedatambém da
expansão do comércio. A taxa de
6% é também inferior à marca de
2005.

Já o crescimento de 8% em
2006 —o maior desde 2000— so-
mente foi atingido graças a reto-
mada econômica e comercial da
Europa, com 7,5% de crescimen-
to das exportações, a melhor taxa
desde 2000. A recuperação do Ja-
pão e dos altos índices de expor-
tações e importação na China e
Índia também contribuíram.

Os Estados Unidos viveram
uma situação única. Seu déficit
comercial continuou a crescer.
Mas o país teve o melhor desem-
penho das exportações em dez
anos, com aumento de 14% em

BANCO MUNDIAL

Wolfowitz pede
desculpas por decisão
que considera “erro”

was h i n g to n

O presidente doBanco Mundial
(BM), Paul Wolfowitz, pediu
perdão por uma decisão que
agora considera “um erro” ad-
mitindo que foi ele quem deci-
diu os detalhes do aumento de
salário de sua namorada, Shaha
Ali Riza,

“Cometi um erro que lamen-
to”, disse durante uma entrevis-
ta coletiva, na qual estava visi-
velmente nervoso e deixou
transparecer sua possível saída
do Banco.

Emboranão tenhadeclarado
se pretende ou não renunciar,
afirmou que aceitará “qualquer
solução proposta” pelo Conse-
lho Executivo, com o qual Wol-
fowitz se reuniu ontem e que es-
tudou o caso durante os últimos
dias.

No centro da polêmica estão
as condições da transferência
de Riza para o Departamento de
Estado em setembro de 2005,
pouco depois da chegada de
Wolfowitz ao BM.

A mudança de emprego tra-
duziu-se em uma promoção e
em dois aumentos salariais de
mais de US$ 60 mil dólares, o
que deixa seu salário anual em
cerca de US$ 200 mil livres de
impostos, que foi divulgado pe-
lo Government Accountability
Project, uma organização com
sede em Washington.

Riza, funcionária do órgão fi-
nanceiro multilateral, foi trans-
ferida para evitar o conflito de
interesse trazido pelo fato de

que Wolfowitz era seu supervi-
sor, oque éproibido pelasregras
internas da instituição.

Wolfowitz explicou que há
dois anos, quando chegou ao
Banco, levantou o caso do con-
flito potencial de interesses, pe-
diu para “ser afastado” do as-
sunto, algo que não aconteceu.

Disse ter discutido o tema
com oComitê de Éticado Banco
Mundial e insistiu em que após
“amplasdiscussões”, oconselho
do comitê foi queRiza fosse pro-
movida e transferida.

Wolfowitz informou que pe-
diu ao Conselho Executivo do
Banco Mundial, integrado por
24 diretores querepresentam os
185 membros da entidade, que
estabeleça “algum mecanismo
para julgar se o acordo foi razoá-
vel”.

Insistiu, de acordo com o
apontado em carta enviada aos
empregados do BM esta sema-
na, que assume “plena respon-
sabilidade” pelos detalhes da
promoção de Riza.

“Não tentei esconder minhas
ações nem tornar ninguém res-
ponsável por elas”, explicou o
“ex-número dois” do Pentágo-
no.

Riza, cidadã britânica de ori-
gemlíbia equefoicriada naArá-
bia Saudita, sai com Wolfowitz
há cerca de cinco anos, pouco
depois que ele se divorciou de
sua mulher, Clare Selgin Wol-
fowitz, após mais de 30 anos de
casamento.
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E Q UA D O R

Parlamentares acusam Correa
de ‘atentado’ no Congresso

quito // Parlamentares do Equador deixaram o Congresso
ontem após uma lata de gás lacrimogêneo ter explodido
no prédio, em outro sinal do aumento de tensões antes
de um referendo que colocou o presidente Rafael Correa
e os parlamentares em lados opostos.

“O governo planejou isso”, disse o parlamentar Luis Al-
meida à televisão equatoriana, culpando um guarda-cos-
tas de congressistas leais a Correa pelo incidente, ocorri-
do no final da manhã.

Autoridades de segurança do Congresso disseram que
a lata explodiu em uma sala ao lado do plenário princi-
pal e que detiveram um suspeito que tentava fugir.

panoramabrasil

ÁSIA

Investimento estrangeiro
direto na China cresce 11,6%

pequim // O investimento estrangeiro direto na China
cresceu 11,6% no primeiro trimestre, com as empresas
construindo fábricas para suprir o maior mercado mun-
dial em número de consumidores.

O investimento cresceu para US$ 15,9 bilhões em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior, disse o Ministé-
rio do Comércio chinês em comunicado. “A China está se
tornando mais atraente para companhias estrangeiras
como mercado, não apenas como base de produção”,
disse Ha Jiming, economista-chefe no banco de investi-
mento China International Capital Corp. em Pequim.
“Elas são atraídas pelo crescente poder de compra”.
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T R A N S P O RT E S

Blair quer estatizar trens 12
anos após privatizações

londres // O primeiro-ministro britânico Tony Blair plane-
ja nacionalizar os trens e vias do país, pela primeira vez
desde a privatização, em 1995. A reestatização ocorrerá
por meio de um plano piloto, em princípio na Escócia e
que pode ser estendido a Inglaterra, País de Gales e Ir-
landa do Norte.

Segundo o jornal inglês The Times, a companhia sem
fins lucrativos Network Rail, criada pelo governo traba-
lhista para administrar a infra-estrutura, manteve diálo-
gos secretos com trabalhistas escoceses para assumir
também o controle dos trens desta parte do país, depois
da fracassada privatização.
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Notas

E CO N O M I A

Produção industrial
indiana desacelera
nova délhi

O crescimento da produção in-
dustrial da Índia desacelerou pe-
lo terceiro mês consecutivo em
fevereiro passado, quando se ex-
pandiu 11%, à medida que a alta
dos juros desaceleroua demanda
por automóveis e residências.

O aumento de 11% da produ-
çãodas fábricas,centrais deservi-
ços públicos e minas registrada
em fevereiro se seguiu à alta corri-
gida de 11,4% observada em ja-
neiro deste ano na comparação a
janeiro de2006, disse hojea Orga-
nização Central de Estatística do
país em comunicado divulgado

em Nova Délhi. Os analistas ha-
viam previsto um avanço de
11,2%.

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) prevê que a Índia
-país que detém o quarto maior
Produto Interno Bruto (PIB) da
Ásia - apresentará crescimento
moderado, pois a política do Re-
serve Bankof India(o BancoCen-
tral dopaís), quevem elevandoas
taxas de juros hádois anos e meio,
poderá prejudicar os gastos. O
ministro da Fazenda da Índia, Pa-
laniappan Chidambaram, diz
que oBC precisa“ter emmente” a
necessidade de estimular o cres-

cimento. “A produção de bens de
consumo está desacelerando e
essa redução ganhará impulso à
medida que o impacto das taxas
de juros mais elevadas for senti-
do”, disse Rajeev Malik, dire-
tor-executivo do JPMorgan Cha-
se & Co. em Cingapura.

“Prevemos que o BC manterá
as taxas de juros inalteradas no
próximo dia 24 de abril”, quando
divulgará seu próximo comuni-
cado referente àpolítica monetá-
ria.

O presidente do Reserve Bank,
Yaga Venugopal Reddy, também
poderá adotar uma pausa nos
reajustes dos juros, num mo-
mento emque osanalistas prevê-
em uma desaceleração da infla-
ção.
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acerto sobre liberalização industrial”, disse.

Desvalorização do dólar
Rodrigode Rato,disse queo dólarnorte-americano
aindatem espaçoparasedesvalorizar mais.“Odólar
ainda está em um patamar que permite desvaloriza-
ções adicionais”, disse Rato. “No momento, o euro
está mais ou menos nesse ponto de equilíbrio”.

Ontem o dólarrecuou para sua cotaçãomais bai-
xa dos últimos dois anos em relação ao euro, após o
presidente do Banco Central Europeu (BCE),
Jean-Claude Trichet,ter sugerido quea taxade juros
dos 13países que usama moeda comumsubirá ain-
da mais este ano. O BCE elevou seus juros referen-
ciais por sete vezes desde o final de 2005, fazendo sua
taxa deaproximar dados EUA,onde oFederal Reser-
ve (Fed, o Banco Central norte-americano) vem
mantendo o juros inalterado desde agosto de 2006.

Os comentários de Rato sugerem que o iene e o
iuane, e não o euro, deveriam se valorizar para per-
mitir que odólar alcançasse um nívelcapaz de refle-
tir osfundamentos da economiados EUA. Oiene re-
cuou 9,8% em relação ao dólar nos últimos dois
anos,devidoà adoçãodamaisbaixataxa dejurosdo
mundoindustrializado-atualmente em0,5%-,que
levou osinvestidores japonesesa buscarrendimen-
tos mais elevados em outros países.

k Leia mais na pág. A3
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O diretor-geral do Fundo Monetário
Internacional afirmou que países
desenvolvidos devem destravar Doha

FMI

Fundo Monetário constata melhora
nas economias da América Latina

washington // O diretor-gerente do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), Rodrigo de Rato, afirmou
ontem que as economias da América Latina melho-
raram na capacidade de enfrentar choques exter-
nos, porém precisam se abrir mais ao mercado glo-
bal.

“A regiãomelhorou operfil macroeconômicoem
termos de dívida e inflação, mas precisa de mais re-
formas estruturais para se inserir na economia glo-
bal. Nesse ponto, o fato de o Brasil e o Peru estarem
perto do grau de investimento é uma boa notícia não
apenaspara eles,mas paratodosnós”, afirmouRato
em entrevista.

Ratodisseainda queéprecisoum esforçoextrade
Estados Unidos, Europa e Japão para estimular as
negociações de liberalização comercial que já du-
ramseis anos,noâmbito daRodadaDoha. “Nósto-
dos estamos cientes de que na segunda milha exis-
tem responsabilidades especiais de liderança, cer-
tamentepara osEUA,Europae Japão,mastambém
para os grandes países emergentes”, declarou Rato.

“Nós precisamosde umacordo finalsobre subsí-
dios agrícolas, mas também precisamos de um

INSTALAÇÃO NUCLEAR

Estados Unidos
pressionam Coréia
do Norte por arma

seul

Os Estados Unidosestão pres-
sionando a Coréia do Norte
para que encerre as atividades
de sua principal instalação
nuclearantes dadata limitede
14 deabril, mostrandocom is-
to seu comprometimento
com o desarmamento.

Após o desbloqueio dos 25
milhões de dólares congela-
dosemum bancodeMacau—
como parte das sanções ado-
tadas pelos Estados Unidos —
a Coréia do Norte já pode recu-
perar seu dinheiro, afirmou o
subsecretário de Estado ame-
ricano para o Sudeste Asiático
e o Pacífico, Christopher Hill.

“Agora os norte-coreanos
devem demonstrar boa von-
tade em cumprir sua parte no
acordo multilateral sobre des-
nuclearização”, enfatizou o
principal negociador ameri-
cano para a Coréia do Norte à
imprensa, após prolongar sua
permanência na Coréia do
Sul.

A Coréia do Norte garantiu
ao governador do estado do
Novo México, Bill Richardson,
durante sua visita ao país, que
convidaria os inspetores das
Nações Unidas para visitar
suas instalações no dia se-
guinte ao recebimento dos re-
cursos congelados em um
banco de Macau desde 2005,
sob a suspeita de que teriam
vindo do crime organizado.

O jornal sul-coreano Cho -
sun Ilbo afirmou que 20 fun-
cionários norte-coreanos via-
jaram para Macau a partir de
uma cidade chinesa próxima,
Zhuhai, para retirar o dinheiro,
uma informação que ainda
não pode ser confirmada.

“A bola está no campo de-
les”, declarouHill. “Saberemos
se não cumprirem com suas
obrigações e reagiremos de
acordo”, acrescentou.
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Text Box
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