
TLCs agitam países da América do Sul  
 
Sem uma perspectiva clara de avanço na Rodada Doha, da OMC, uma série de novos acordos 
comerciais bilaterais está para entrar em vigor na América do Sul.   
 
O presidente do Peru, Alan García, afirmou ontem que assinará ainda esta semana tratados de 
livre comércio (TLC) com o Canadá e Cingapura. Segundo ele, o país tem despertado a 
atenção de outras economias por seu avanço rápido. Em 2007, o Produto Interno Bruto (PIB) 
peruano cresceu 9%.   
 
Também ontem, Peru e Colômbia receberam uma indicação de que a União Européia aceitará 
negociar um acordo comercial apenas com os dois, caso os outros integrantes da Comunidade 
Andina - Bolívia e Equador, ambos sob governos de esquerda - seguirem apresentando 
reservas a uma aproximação com o bloco por conta do impacto que isso traria a produtores 
locais .   
 
"Se eles sentirem que esse não é o momento certo para assumirem o mesmo compromisso 
que, por exemplo, Colômbia e Peru, então eu tenho de respeitar o desejo deles", disse ontem 
no Parlamento Europeu o comissário de Comércio da UE, Peter Mandelson.   
 
Outro país que anunciou ontem um novo acordo comercial foi o Chile, a economia mais aberta 
da região. O ministro chileno de Relações Exteriores, Alejandro Foxley, disse que o país 
formalizará um TLC com a Austrália em julho. Foxley disse que concluiu com o chanceler 
australiano, Simon Crean, as rodadas de negociação iniciadas em agosto de 2007. O Chile já 
têm acordos de livre comércio com China, EUA e outras economias. O país será o quinto a a 
ter um acordo comercial com a Austrália.   
 
O acordo incluirá a abertura para setores de serviços, investimentos, compras públicas e 
propriedade intelectual, entre outros. O acordo também prevê a eliminação de tarifas de 
importação para 97% do comércio bilateral a partir de janeiro de 2009.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2008, Internacional, p. A11. 


