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Internacional

Bloco ocidental Negociação formal pode começar no início de 2013

Cresce expectativa por
acordo comercial EUA-UE
Desmond Butler
Associated Press

Após anos de entreveros em
questões comerciais, autoridades
americanas e europeias estudam
uma drástica mudança de rumo:
unir-se no que poderá ser o maior
pacto de livre comércio do mundo,
na tentativa de impulsionar suas
economias em dificuldades.

As discussões estão no estágio
mais preliminar e haverá obstácu-
los significativos a superar, como
as consideráveis diferenças das le-
gislações nas áreas de agricultura,
segurança alimentar e mudança
climática. Ainda assim, autorida-
des da União Europeia (UE) e dos
EUA disseram que querem ver fe-
char o acordo. A principal central
sindical dos EUA, que costuma se
opor a pactos comerciais, diz que
nesse caso não será empecilho.

No mês passado, a secretária de
Estado dos EUA, Hillary Clinton, si-
nalizou o interesse do governo Ba-
rack Obama pelo acordo, em dis-
curso sobre as relações entre os
dois continentes. “Se fizermos isso
corretamente, um acordo que abra
os mercados e liberalize o comér-
cio protegerá nossa competitivi-
dade mundial neste século, crian-
do empregos e gerando centenas
de bilhões de dólares para as nos-
sas economias”, disse Hillary.

Autoridades europeias, entre
elas o comissário de Comércio, Ka-
rel De Gucht, também mostraram
entusiasmo. Os dois lados esperam
um relatório, previsto para daqui a
poucas semanas, do grupo de tra-
balho designado para avaliar o te-
ma. Uma recomendação positiva

pode resultar no início de negocia-
ções no começo do ano que vem.

O interesse em Washington de
formalizar um grande acordo de
livre comércio é um tanto surpre-
endente. Os negociadores comer-
ciais americanos tiveram trabalho
duro desde a negociação, com boa
dose de carga política, do Acordo
de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta) com o México e o Ca-
nadá, em 1991. Desde então, ficou
cada vez mais difícil conseguir que
o Congresso aprove grandes acor-
dos, em meio à oposição dos sindi-
catos. Acordos menores com al-
guns países considerados indivi-
dualmente, como Peru e Coreia do
Sul, foram aprovados. Os esforços
para negociar novas reduções das
tarifas entre os mais que 150 paí-
ses-membros da Organização
Mundial de Comércio (OMC) tam-
bém entraram num impasse nos
últimos anos, em parte devido a di-
vergências entre os EUA e a UE.

Os negociadores enfrentarão
uma série de questões espinhosas
que já geraram rixas comerciais
entre os dois lados. As duas partes
brigam hoje por causa do progra-
ma da UE de créditos de carbono,
que pode onerar as empresas aé-
reas. Há ainda divergências signifi-
cativas sobre fiscalização de pro-
priedade intelectual e segurança
alimentar. Questões agrícolas, co-
mo as restrições da UE ao uso de
alimentos transgênicos, vão difi-
cultar a tarefa dos negociadores.

Tyson Barker, que estuda as rela-
ções transatlânticas no escritório
de Washington da Fundação Ber-
telsmann, alemã, disse que as
questões agrícolas são especial-

mente delicadas na França. “Não
será nada fácil na Europa, sob
qualquer aspecto”, disse ele.

Nos EUA as negociações pare-
cem contar com o apoio tanto das
grandes empresas quanto das
grandes organizações sindicais.

Os sindicatos de trabalhadores
se opuseram a acordos de livre co-
mércio anteriores dos EUA com
países em desenvolvimento, argu-
mentando que os trabalhadores
americanos estariam em desvanta-
gem porque os padrões inferiores
ambientais e trabalhistas vigentes
nesses países permitem o paga-
mento de salários mais baixos. Mas
a gigantesca central sindical AFL-
CIO diz que não teria esse tipo de
preocupação num acordo com a
UE, já que os padrões europeus de
bem-estar social e ambientais su-
peram os vigentes nos EUA.

“A AFL-CIO considera que o es-
treitamento dos laços comerciais
com a UE pode ser benéfico tanto
para os trabalhadores americanos
quanto para os europeus”, disse o
sindicato em comunicado sobre
um possível pacto comercial.

Sem surpresa, a ideia conta com
o apoio da Câmara de Comércio
dos EUA, que diz que o acordo po-
de trazer consideráveis vantagens
econômicas para ambos os lados.

As tarifas comerciais entre a UE
e os EUA já são relativamente bai-
xas, ficando, em média, entre 5% e
7%. Mas, devido ao tamanho abso-
luto dos mercados, mesmo redu-
ções pequenas poderão ter um
grande impacto econômico.

Um estudo do Centro Europeu
de Economia Política Internacio-
nal estima que a eliminação de ta-

rifas pode elevar as exportações
dos EUA para a UE em até 17%, e as
exportações da UE aos EUA em
18%. A Câmara diz que um tratado
pode acrescentar US$ 180 bilhões
às economias americana e euro-
peia em cinco anos, com vantagem
para os EUA. Um possível acordo
poderá ainda facilitar o comércio
ao enxugar a regulamentação e ao
expandir o reconhecimento mú-
tuo de padrões de produtos usa-
dos por ambas as partes.

“A oportunidade está aí. E é de
ouro. Devemos aproveitá-la”, disse
Peter Chase, vice-presidente da Câ-
mara para a Europa. Ele disse ser
muito provável que as duas partes
abram negociações no ano que
vem, mas vê dificuldades a serem
enfrentadas pelos negociadores.

Ele disse que ambas as partes
negociaram acordos anterior-
mente, mas com economias mui-
to menores, e se acostumaram,
assim, a discutir como parte mais
forte. Nesse caso, elas serão apro-
ximadamente iguais.

Mas Jeffrey Schott, professor-vi-
sitante do Instituto Peterson de
Economia Internacional, vê um
potencial modelo em tratados co-
merciais já formulado no caso do
pacto com a Coreia do Sul. Ele disse
que a UE empregou o acordo dos
EUA com Seul como guia para for-
mular seu próprio tratado, que é
bem semelhante. "O que é notável
é que cada uma das partes conse-
guiu assumir esses compromissos
com a Coreia [do Sul], mas não en-
tre si”, disse Schott. Se seguirem os
acordos com a Coreia do Sul, os
EUA e a UE poderão chegar a um
acordo, acredita Schott.

América do Norte deve
virar exportadora de
combustível até 2025
Tom Fowler
The Wall Street Journal

A América do Norte vai se tornar
exportador líquido de combustí-
veis até 2025, graças a um aumen-
to na produção de petróleo e gás e
a rápidas melhorias na eficiência
do consumo de combustível, prevê
a Exxon Mobil em seu último rela-
tório de perspectivas para o setor.

Esse relatório anual de tendên-
cias no mercado de petróleo, lan-
çado ontem e acompanhado de
perto pelo setor, concluiu que o
crescimento da produção de pe-
tróleo e gás nos EUA e no Canadá
deverá continuar e pode levar a um
aumento nas exportações, disse
Bill Colton, diretor de planejamen-
to corporativo estratégico da Ex-
xon, que chefiou o estudo.

A previsão da Exxon reforça esti-
mativas feitas pela Agência de In-
formação sobre Energia do gover-
no americano (EIA, na sigla em in-
glês), que recentemente previu
que em poucas décadas a América
do Norte vai produzir mais petró-
leo e gás do que consome, uma
mudança com ramificações não só
geopolíticas, como econômicas.

A Exxon prevê que o declínio
previsto do uso de carvão por usi-
nas térmicas vai se acelerar, à me-
dida que mais usinas eficientes a
gás natural são construídas. A em-
presa, com sede em Irving, Texas,
previu que o uso do carvão cairá
33% de 2010 até 2025, uma queda
substancialmente maior do que
sua estimativa anterior, de 23%.

"O panorama econômico do gás
natural no setor de geração de
energia continua evoluindo de
uma forma ainda melhor do que o
previsto", afirmou Colton.

Os EUA estão no meio de um re-

nascimento da produção de petró-
leo e gás graças a uma combinação
de tecnologias, entre elas o fratu-
ramento hidráulico e a perfuração
horizontal, que possibilitam a ex-
ploração de depósitos profundos
em formações de xisto no país.

A produção diária de petróleo
dos EUA atingiu, em setembro, um
pico de 15 anos, segundo a EIA, e a
expectativa é que continue a subir.
A produção de gás natural vai su-
perar até 2020 a demanda do país,
disse a EIA na semana passada.

A crescente produção da região
de areias betuminosas do Canadá,
em grande parte exportada para
os EUA, e o crescimento contínuo
da produção de petróleo em águas
profundas no Golfo do México aju-
dam a reforçar as previsões.

A exportação líquida de energia
previstas pela Exxon para a Améri-
ca do Norte não significa, porém,
que os EUA passariam a ser autos-
suficientes na produção de petró-
leo, já que o país ainda depende
fortemente da produção de petró-
leo canadense, disse Colton.

A demanda global por combus-
tíveis vai subir 35% de 2010 a 2040,
com a maior parte do aumento
vindo de países emergentes, como
Índia e China, prevê a Exxon.

Regiões desenvolvidas, como
os EUA, o Canadá e a Europa, te-
rão a demanda de combustíveis
inalterada ou verão um declínio à
medida que se tornam mais efi-
cientes, informa a empresa. Em
2040, as nações desenvolvidas de-
vem registrar uma produção 80%
mais econômica que em 2010,
mas usarão a mesma quantidade
de combustíveis, disse Colton.

Leia na página B14 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data
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Saldo em out/12:
US$ -42,2 bilhões

Exportação cai e eleva déficit americano
Agências internacionais

O déficit comercial dos Esta-
dos Unidos acentuou-se em ou-
tubro, mas ficou praticamente
dentro do esperado por alguns
analistas. O saldo negativo teve
alta de 4,9% na comparação ante
o mês anterior e ficou em US$
42,2 bilhões, decorrente de US$
180,5 bilhões em exportações e
US$ 222,8 bilhões em importa-
ções. Um mês antes, o resultado
deficitário tinha sido de US$ 40,3
bilhões, devido a vendas exter-
nas de US$ 187,3 bilhões e com-
pras de US$ 227,6 bilhões.

Conforme pesquisa do Departa-
mento do Comércio americano, o
déficit na balança de bens foi de
US$ 59,2 bilhões, ou US$ 1,8 bilhão
a mais do que em setembro. O su-

perávit na balança de serviços en-
colheu ligeiramente na passagem
de um mês para outro, se situando
em US$ 16,9 bilhões.

O governo americano indicou
que o déficit comercial com a
China foi recorde, ficando na ca-
sa de US$ 29 bilhões.

O encolhimento das exporta-
ções de setembro para outubro
refletiu uma queda nas vendas
de aeronaves, automóveis e pro-
dutos agrícolas.

O recuo nas exportações pode
ter sido exacerbado pela seca no
Meio-Oeste, que afetou a produ-
ção de grãos, e também pela de-
saceleração nas economias euro-
peias e na Ásia. A queda nas im-
portações, por sua vez, pode ser
um sinal de desaceleração no
crescimento americano.

“O motor das exportações está
claramente perdendo força”, dis-
se Carl Riccadonna, economista
sênior do Deutsche Bank Securi-
ties em Nova York.

“Idiotas da aldeia global”
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Arnaud Montebourg (foto), o ministro
da Indústria da França, atacou a
União Europeia (UE) como “o idiota da
aldeia global” por se recusar a adotar
uma posição mais protecionista.
Montebourg, que no mês passado
envolveu-se em polêmica com a
ArcelorMittal — dizendo que a
empresa não era bem-vinda na França
—, defende que a UE precisa agir
energicamente contra o que diz ser
dumping praticado por produtores de
economias em desenvolvimento,
especialmente da Ásia. “A UE é a única
que não se protege contra a
competição injusta. Nós nos tornamos
os idiotas da aldeia global”, afirmou,
segundo o jornal “Financial Times”. O
ministro do governo socialista de
François Hollande é um antigo
defensor da “d e s g l o ba l i z a ç ã o” e de
medidas para proteger e reconstruir a
indústria europeia.

Fonte: Cepal. * Estimativa. ** Projeção

Economia da América Latina
Evolução do PIB, em %

País

Argentina

Bolívia

Brasil

Chile

Colômbia

Equador

México

Paraguai

Peru

Uruguai

Venezuela

América Latina 
e Caribe

2011

8,9

5,2

2,7

6,0

5,9

7,8

3,9

4,4

6,9

5,7

4,2

4,3

2012*

2,2

5,0

1,2

5,5

4,5

4,8

3,8

-1,8

6,2

3,8

5,3

3,1

2013**

3,9

5,0

4,0

4,8

4,5

3,5

3,5

8,5

6,0

4,0

2,0

3,8

Mercosul puxou AL para baixo este
ano, mas deve acelerar em 2013
Sergio Leo e Lucas Marchesini
De Brasília

A forte queda no ritmo de cres-
cimento das economias do Brasil e
da Argentina impediu um melhor
desempenho da América Latina. A
recuperação econômica nesses
dois países, porém, deve fazer com
que a região cresça bem acima da
média mundial no ano que vem,
previu a Comissão Econômica pa-
ra América latina e Caribe (Cepal),
em seu “Balanço Preliminar”.

O aumento no Produto Interno
Bruto (PIB) latino-americano e ca-
ribenho deve ser de 3,1% neste ano
(4,3%, se excluídos Brasil e Argenti-
na), e, para 2013, a previsão de
crescimento é de 3,8%, com a recu-
peração do setor agrícola argenti-
no e da indústria brasileira, e um
relativo dinamismo no consumo
interno dos demais países, caso os
EUA evitem uma nova recessão e a
China volte a crescer suavemente.

A Cepal estima em 1,2% o cresci-
mento brasileiro em 2012 e em 4%
no ano que vem, quando, preveem
os economistas da comissão, o Bra-
sil deverá ficar acima da média re-
gional, de 3,8%, e superar o México,
Venezuela, Equador e Costa Rica,
todos com 3,5% previstos de au-

mento do produto Interno Bruto.
Em 2012, porém, o Brasil ficou

bem atrás não só dos países com
economias abertas e livre mercado
como de países com governos for-
temente intervencionistas, como
Venezuela, Equador e Bolívia. Seis
países terão crescimento acima de
5% neste ano: Panamá, Peru, Chile,
Venezuela, Costa Rica e Bolívia.

O coeficiente médio de investi-
mento (formação bruta de capital
fixo) entre os países na região che-
gou a 22,9% do Produto Interno
Bruto, a percentagem mais alta
desde 1981, mas a queda no ritmo
desse indicador no Brasil e Argen-
tina, países que representam mais
de 40% do PIB regional, impediu
que os investimentos fossem o
principal fator de crescimento na
América Latina e Caribe neste ano.

A taxa de investimento do Bra-
sil, de 19% do PIB, é muito inferior à
de países como Colômbia, Peru e
Chile, com taxas que vão de 21% a
23%, disse o secretário-executivo-
adjunto da Cepal, Antônio Prado.
Ele rejeitou, porém, a tese de que as
intervenções governamentais na
economia foram uma das princi-
pais razões de retração dos investi-
dores. O longo período com o real
valorizado e a forte mudança de

preços relativos com a recente des-
valorização elevou custos das in-
dústrias, o que tem efeito negativo
no curto prazo, avaliou. “Em mé-
dio e longo prazos os efeitos serão
positivos; no último trimestre o
crescimento dos investimentos já
está próximo de 4%”, comentou.

Em 2012, as exportações da re-
gião cresceram discretamente,
1,6%, principalmente com alta dos
volumes exportados, já que as co-
tações das principais commodities
de exportação latino-americanas
caíram. O Brasil foi o único, entre
os principais países, a ter queda
tanto nos preços quanto nos volu-
mes de seus principais produtos
exportados. Com a retração dos
mercados externos, o crescimento
na região foi puxado pelo consu-
mo interno, facilitado pelo mane-
jo das políticas monetária ou fis-
cal, e pelo consumo público. Vene-
zuela e Equador estão entre os que
mais recorreram ao gasto público
para sustentar a economia. Em
2013, porém, a Cepal prevê queda
no ritmo de crescimento desses
dois países, respectivamente de
5,3% para 2% e de 4,8% para 3,5%.

Em geral, o investimento na
América Latina se concentrou nos
setores de construção civil e co-

mércio, mais que na compra de
máquinas e equipamentos. Os go-
vernos evitaram medidas de con-
tenção de consumo e crédito e paí-
ses com regimes de metas de infla-
ção, como México e Peru deixaram
os índices temporariamente acima
dos limites superiores das metas.

Os países da América Latina, na
maioria, souberam resistir à crise,
mas o impacto foi diferenciado,
conforme os principais mercados
de cada país e seus principais pro-
dutos de exportação. As vendas da
região à União Europeia caíram
4,9% e à China, 0,9%; mas subiram
1,4% entre os próprios países lati-
no-americanos e 4,8% para os EUA
(o que beneficiou especialmente o
México, economia mais ligada ao
desempenho americano).

.Curtas

Desemprego na OCDE
A taxa de desemprego harmo-

nizada para os 34 países que inte-
gram a Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) subiu 0,1
ponto porcentual, para 8,0%, em
outubro na comparação com se-
tembro. A taxa de desemprego na
zona do euro atingiu um novo re-
corde de alta, subindo 0,1 ponto,
para 11,7% em outubro, depois
de aumentos ininterruptos desde
junho de 2011. O desemprego
também subiu 0,1 ponto em ou-
tubro nos Estados Unidos, para
7,9%, e ficou estável em 7,4% no
Canadá e em 4,2% no Japão.

Negociações no Egito
As Forças Armadas do Egito

promoverão hoje uma reunião en-
tre governo e oposição para tentar
pôr fim à crise institucional em
que o país mergulhou após o pre-
sidente Mohamed Mursi ter edita-
do um decreto em que ampliou os
seus poderes. “Nós não vamos fa-
lar de política e nem sobre o refe-
rendo [para aprovar a nova Cons-
tituição, de inspiração islâmica e
que tem a oposição dos secularis-
tas]. Vamos sentar e conversar co-
mo egípcios”, disse o ministro da
Defesa, Abdel Fattah al-Sisi. Mursi
já confirmou a presença, mas o
principal grupo de oposição ainda
não decidiu se participará.

Alemanha
prevê piora
da economia
Agências internacionais

O Ministério da Economia da
Alemanha acredita que o país irá
se enfraquecer mais no quarto
trimestre, embora a expectativa é
de melhora após os meses de in-
verno na Europa. “Nesses meses,
indicadores mostram um cená-
rio fraco, mas há sinais de melho-
r a”, diz um comunicado do ór-
gão, divulgado por e-mail.

Segundo o Ministério, as enco-
mendas à indústria apresentam
tendência de queda e deve haver
cautela em relação à atividade,
num primeiro momento.

O governo deve divulgar um
relatório sobre a situação para
janeiro, esperado para a última
semana de dezembro.

Apesar do pessimismo do go-
verno, o índice de sentimento
econômico da Alemanha, medi-
do pelo Instituto ZEW, subiu 22,6
pontos entre novembro e dezem-
bro, passando de -15,7 para +6,9.
Foi a primeira vez desde maio que
o indicador ficou em território
positivo e esta leitura mais recen-
te foi a maior em sete meses. Ana-
listas previam alta bem menor,
para entre -11,5 e -11,3 pontos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Primeiro caderno, p. A15.




