
Setor ganha mais empréstimos públicos

Não há um interesse
maior na retomada das
negociações de Doha.
O tema na reunião
ministerial será como
incluir, numa rodada
multilateral, regras que
estão sendo criadas
fora da OMC

Os financiamentos de bancos públicos para empresas do setor de

turismo cresceram 33,16% de janeiro a março de 2013 , sobre o

mesmo período em 2012, informou o Ministério do Turismo.  Os

empréstimos foram para hotéis, parques, bares, restaurantes,

locadoras de automóveis, agências de turismo e transportadores. O

maior volume, R$ 1,74 bilhão, saiu da Caixa Econômica Federal.
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Representantes de governos de
20 países preparam o tabuleiro pa-
ra a próxima rodada de discussões
que vai ressuscitar ou enterrar de
vez a agenda do desenvolvimen-
to. A reunião, conhecida como mi-
ni-ministerial, que acontece ama-
nhã, em Paris, é um encontro que
vai arrumar a mesa para IX Confe-
rência Ministerial da Organização
Mundial do Comércio (OMC), mar-
cada para dezembro, em Bali, na
Indonésia.

Para especialistas, o último
ato do atual diretor-geral da
OMC, o francês Paschoal Lamy,
servirá como uma espécie de ter-
mômetro para avaliar com que
disposição os países participarão
da reunião de Bali. Lamy convi-
dou também o diretor-geral de-
signado, Roberto Azevêdo, para
tomar conhecimento do proces-
so, já que o brasileiro assumirá o
cargo em setembro, às vésperas
da Conferência Ministerial.

Servirá também para o gover-
no brasileiro testar seu poder de
persuasão na tentativa de ressusci-
tar a Rodada de Doha, iniciada em
2001 e travada em 2008. O Brasil,
assim como o novo diretor-geral,
defende a retomada do acordo
que pretenderia abrir o comércio
mundial para os países menos de-
senvolvidos.

“O Brasil levará para o encon-
tro a disposição de destravar as ne-
gociações, buscando o equilíbrio
de interesses, mas aberto e dispos-
to a agregar valor, na certeza de
que o multilateralismo é o melhor
caminho para o comércio mun-
dial”, diz uma fonte do Itamaraty.

Para Marília Castañon Pena Val-
le, diretora da Guedes, Bernardo e
Imamura Consultoria Internacio-
nal, a reunião deve encaminhar a
rodada de Bali para ao menos des-
travar as negociações. “O consen-
so precisa ser negociado. O impor-
tante agora é que se discuta o que
cada país pode ceder e que as ne-
gociações sejam retomadas. Estas
reuniões prévias servem para bus-

car construir o consenso”, afirma
Marília, que até 2012 foi coordena-
dora-geral do Departamento de
Defesa Comercial do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.

Já o ex-embaixador do Brasil
nos Estados Unidos, Rubens Bar-
bosa, não acredita que o Brasil se-
rá bem-sucedido na sua missão
de retomar Doha. “Acho muito di-
fícil que isso ocorra”, diz.

No entender do diplomata, ne-
gociações bilaterais que vem sen-
do feitas entre os países e blocos -
como o Acordo de Livre Comércio
União Europeia Estados Unidos,
ou o acordo entre Estados Unidos
e Ásia – se sobrepõem às regras
multilaterais.

“Não há um interesse maior na
retomada das negociações”, afir-
ma Barbosa, que atualmente é pre-
sidente do Conselho de Comércio
Exterior da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo
(FIESP).

Para ele, o tema a ser posto será
o de “como incluir, numa rodada
multilateral, as regras que estão
sendo criadas fora da OMC”.

O embaixador Roberto Aze-
vêdo reconhece a complexidade
do tema. “Mesmo que as negocia-
ções multilaterais voltem a aconte-
cer, essas iniciativas (os acordos
bilaterais) não vão sumir, não vão
desaparecer. Elas continuarão e
vão criar um mundo diferente. E
participar da criação desse mun-
do diferente é evidentemente
uma coisa importante”, reconhe-
ceu, em audiência na Comissão de
Relações Exteriores do Senado, na
semana passada.

Ainda assim, o novo diretor-ge-
ral da OMC afirmou que vai insis-
tir em Doha na Rodada de Bali.
“Doha é uma iniciativa em que to-
da a agenda do desenvolvimento
se encontra, inclusive com ele-
mentos importantes até para a po-
lítica comercial brasileira, como
são o disciplinamento dos subsí-
dios agrícolas e a abertura dos
mercados agrícolas”, disse, admi-
tindo que não será tarefa fácil: “o
momento atual não é bom, para
ser franco. Eu tenho tido conver-
sas, em Genebra, e o clima não é
de otimismo. O clima é de muito
pessimismo, de sobriedade, no mí-
nimo”. Azevedo toma posse no
dia 1 de setembro na OMC.

BRASIL

BrasíliaReunião da OMC
em Bali servirá de
termômetro para
retomada de Doha
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Para Roberto Azevedo, que toma posse como diretor-geral em

setembro, a tarefa não será fácil: “o clima não é de otimismo”
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Segundo Marília
Castañon, o consenso
precisa ser negociado e
é importante que se
discuta o que cada país
pode ceder para que as
negociações iniciadas
na rodada Doha sejam
retomadas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2013, Brasil, p. 6.




