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Internacional

Comércio País não aceita mudança em questões como transgênicos

França demarca condições
para acordo entre UE e EUA
Hugh Carnegy
Financial Times, de Paris

Paris manterá firme a pressão
sobre os negociadores da União
Europeia (UE) para que persistam
na postura de linha dura em ques-
tões agrícolas fundamentais nas
negociações com os Estados Uni-
dos sobre um novo acordo de livre
comércio, disse o ministro da Agri-
cultura francês, Stéphane Le Foll.

Os “limites intransponíveis” em
que a França insiste são quaisquer
mudanças das normas europeias
contra a importação de produtos
agrícolas transgênicos (OGM), de
carne produzida com o uso de hor-
mônios de crescimento, de carne
limpa por produtos químicos e de
animais clonados. Esses temas de-
verão ocupar o centro das discus-
sões nas conversações sobre o pac-
to comercial, que serão retomadas
agora após o fim da paralisação
parcial do governo dos EUA.

“A França estará extremamen-
te vigilante, a fim de garantir
que os limites intransponíveis
definidos nos poderes [de nego-
ciação] dados à Comissão Euro-
peia sejam integralmente leva-
dos em consideração”, afirmou
Le Foll ao “Financial Times”.

Paris adotou uma postura alta-
mente cautelosa para com as ne-
gociações, destinadas a criar
uma Parceria Transatlântica de
Comércio e Investimentos, que o
presidente Barack Obama e a Co-
missão Europeia querem ver
concluída já no ano que vem.

A França vetou a inclusão, nas

negociações, da “exception cul-
t u r e l l e” (exceção cultural), que
permite que países protejam
seus setores de audiovisual, co-
mo cinema e música. Paris esti-
pulou ainda condições rígidas
para o setor de agricultura.

Embora setores como o de ser-
viços financeiros também tendam
a apresentar entraves, a posição
da França em produtos agrícolas e
alimentos ilustra os obstáculos.
Lobbies poderosos do lado dos
EUA encaram como protecionis-
tas as barreiras europeias sobre
questões como os produtos trans-
gênicos e os hormônios de cresci-
mento e querem vê-las reduzidas.

Perguntado se conseguia vis-
lumbrar espaços de manobra em
relação a essas questões, Le Foll res-
pondeu: “Muito difícil... Temos di-
ferenças reais [com os EUA] de en-
foque e de legislação sobre essas
questões. Não podemos imaginar
que as normas europeias, que são
associadas ao debate público e à
opção dos consumidores, possam
ser modificadas nas negociações
com os Estados Unidos.”

Le Foll, há muito tempo um au-
xiliar próximo do presidente Fran-
çois Hollande, falava momentos
antes de a UE fechar um acordo de
comércio com o Canadá, na sexta-
feira. Ele reconheceu que a França
tem seus próprios interesses por
concessões americanas em áreas
como seu veto à carne bovina eu-
ropeia, que remonta à doença da
vaca louca, da década de 1990, a
proibição americana ao queijo fei-
to com leite não pasteurizado e sua

recusa em aceitar “indicadores
geográficos”, questão na qual o Ca-
nadá fez concessões.

Esses indicadores, por exemplo,
impedem a rotulagem de qual-
quer vinho espumante como
champanha, a não ser que ele te-
nha sido produzido na região
francesa de Champagne.

Mas o ministro disse que a
França já tinha um superávit de
US$ 2 bilhões em alimentos e vi-
nhos no comércio com os EUA.
“Repito, o diálogo precisa ser
construído sobre [o reconheci-
mento] das concepções muito di-
ferentes de agricultura”, disse ele.

“Não é questão de ter medo da
concorrência. A concorrência
existe no mercado hoje entre sis-
temas agrícolas diferentes. Mas o
comércio tem de se dar num qua-
dro que respeite as opções e es-
truturas dos diferentes sistemas,
entre as quais a opção assumida
democraticamente pela Europa
em torno dessas questões [como
bem-estar dos animais e rígidos
padrões sanitários].”

Ao defender a agricultura di-
versificada, de pequena escala,
da UE, Le Foll disse que não se
deveria permitir que o sistema
agrícola mundial se desdobrasse
em especializações, em que dife-
rentes regiões cultivassem a
maior parte de cada um dos di-
ferentes produtos agrícolas.

“O que aconteceria se uma re-
gião especializada sofresse um
grande problema sanitário ou
uma seca ou enchente? Seria um
grande risco. Para garantir nossa

capacidade de alimentar o mun-
do nos próximos anos, precisa-
mos fomentar a produção agrí-
cola em todos os lugares.”

Apesar de suas diferenças, Le
Foll disse que a França detectou a
existência de “c o nv e r g ê n c i a s ” en -
tre os EUA e a UE ao exigir condi-
ções para ampliar o acesso das eco-
nomias emergentes a seus merca-
dos. Ele lamentou o acordo firma-
do pela UE quase uma década atrás
para pôr fim aos pagamentos de
“restituições” que, na prática, sub-
sidiavam alguns produtos agríco-
las europeus de exportação, sem
garantir “r e c i p r o c i d a d e”.

A França quer ver novas conces-
sões das economias emergentes
sob a forma de padrões sanitários
e acesso “bilateral” ao mercado
nas negociações na Organização
Mundial de Comércio (OMC)
marcadas para dezembro em Báli.

Referindo-se aos protestos con-
tra a queda da renda dos criadores
de suínos e frangos na França, Le
Foll disse que parte do problema
diz respeito à Alemanha. A França
foi afetada “pela concorrência da
Alemanha, que é uma concorrên-
cia desleal, porque a Alemanha
não tem um salário mínimo e nós
temos. Isso é um problema”.

Isso significa que os trabalhado-
res migrantes contratados sob um
programa de licença de trabalho
são muito mais baratos para os
produtores alemães do que para
seus colegas franceses. Le Foll disse
que a Alemanha concordou em
apoiar as propostas france-
sas de enrijecer o esquema.

Obama promete a Hollande “rever ” espionagem
Agências internacionais

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, prometeu
ontem rever os procedimentos
de seus programas de espiona-
gem, depois da revelação de que
a Agência Nacional de Segurança
(NSA, na sigla em inglês) inter-
ceptou 70,3 milhões de ligações
telefônicas e e-mails a partir da
França entre os dias 10 de dezem-
bro e 8 de janeiro deste ano.

A informação foi publicada
ontem no jornal francês “Le Mon-
d e” pelo jornalista britânico
Glenn Greenwald, com base em
dados obtidos pelo ex-agente da

NSA, Edward Snowden. A França
chamou o embaixador america-
no, Charles Rivkin, para pedir ex-
plicações, após a revelação. Horas
depois, o próprio Obama telefo-
nou para o presidente francês,
François Hollande.

“O presidente [Obama] e o pre-
sidente Hollande discutiram as
recentes revelações da imprensa
— algumas das quais distorceram
nossas atividades e outras que le-
vantaram preocupações legíti-
mas de nossos amigos e aliados
sobre como esses recursos são
empregados”, disse a Casa Branca
em um comunicado. “O presi-
dente [Obama] deixou claro que

os EUA começaram a rever a ma-
neira como nós coletamos infor-
mações de inteligência, de modo
que nós equilibremos de maneira
apropriada as legítimas preocu-
pações de segurança de nossos ci-
dadãos e aliados com as preocu-
pações de privacidade que todos
os povos compartilham.”

Ainda segundo a nota, os dois lí-
deres concordaram que seus paí-
ses devem continuar a discutir o
tema “por canais diplomáticos”.

O mal-estar com os franceses
ocorre um dia depois de outra re-
velação bombástica, feita desta
vez pela revista alemã “Der Spie-
gel”, de que a NSA espionou du-

rante anos o governo mexicano e
que, dentre os alvos, está o e-mail
funcional do presidente da Re-
pública. A espionagem, segundo
a revista, ocorreu tanto durante o
governo de Felipe Calderón
(2006-2012) quanto na adminis-
tração Enrique Peña Nieto, que
assumiu o posto em dezembro.
Brasil e Alemanha também figu-
ram na lista de parceiros alvos da
espionagem americana.

No caso francês, os alvos da es-
pionagem americana incluíam
tanto pessoas suspeitas de terem
envolvimento com terrorismo co-
mo políticos, servidores públicos e
empresas, disse o “Le Monde”.

Abenomics favorece
os ricos no Japão e
eleva a desigualdade
Keiko Ujikane
Bloomberg, de Tóquio

Na defesa de suas reformas eco-
nômicas, o primeiro-ministro do
Japão, Shinzo Abe, evoca a premiê
britânica Margaret Thatcher
(1979-1990) ao usar a justificativa
“não há outra alternativa”. Contu-
do, a política econômica conheci-
da como “Abenomics” pode trazer
como efeito colateral uma divisão
“t h a t c h e r i a n a” da riqueza.

Num país em que a distância
da renda dos 10% mais ricos para
a dos 10% mais pobres é menos
de um terço da existente nos Es-
tados Unidos, o aumento da desi-
gualdade pode originar pressões
por ajuda aos mais desfavoreci-
dos, o que pioraria os problemas
fiscais de uma nação que já tem a
maior dívida pública mundial.

“A Abenomics, pelo menos em
seu estágio inicial, está recom-
pensando aqueles que têm ativos,
e o fosso entre os que têm e os que
não têm está se alargando”, disse
Soichi Okuda, economista-chefe
do Instituto de Pesquisas Sumito-
mo Shoji, um centro de estudos
mantido pela Sumitomo, quarta
maior trading do Japão. “O desti-
no da Abenomics, que tem como
objetivo terminar com a deflação,
será determinado pelo aumento
ou não dos salários.”

Ao falar de sua estratégia para
estimular o crescimento econômi-
co no Japão, Abe citou Thatcher,
num discurso em Londres em ju-
nho: “Não há outra alternativa”. A
frase foi empregada pela premiê
para justificar suas políticas de
monetarismo, desregulamenta-
ção financeira e reestruturação das
estatais, desenvolvidas no Reino
Unido na década de 1980.

Num espaço de sete anos,
Thatcher levou o desemprego a
um nível recorde, com mais de 3
milhões de desocupados, e au-
mentou a distância entre ricos e
pobres. No entanto, suas políti-
cas também reverteram um sen-
timento de declínio em fase ter-
minal, simbolizado pelo chama-
do “Inverno do Descontenta-
m e n t o”, no início de 1979, quan-
do greves que iam dos sindica-
tos dos professores ao dos ferro-
viários mergulharam o país em
profunda crise. O crescimento
do Produto Interno Bruto britâ-
nico atingiu um pico de 6,6% no
primeiro trimestre de 1988.

Enquanto Thatcher ganhou
poder prometendo controlar a
inflação, Abe pretende incenti-
vá-la. Ele está tentando colocar
fim a um período deflacionário
de mais de 15 anos por meio de
uma combinação de afrouxa-
mento monetário e fiscal e de

medidas para relaxar as regula-
ções industriais, com o objetivo
de estimular a inovação. Ainda
assim, suas políticas inicialmen-
te podem causar um efeito simi-
lar na distribuição da riqueza.

Como parte dos esforços para
reflacionar a economia, o presi-
dente do Banco do Japão, Haruhi-
ko Kuroda, se comprometeu a do-
brar o dinheiro em circulação para
ajudar a gerar uma inflação anual
de 2% dentro de dois anos. Ontem,
Kuroda mais uma vez reafirmou o
compromisso com o afrouxamen-
to até que o objetivo seja atingido.

Fomentar os preços dos ativos
é um dos meios pelos quais o
banco central espera conseguir a
inflação. O índice Nikkei 225 su-
biu 40% neste ano, ao mesmo
tempo em que o iene se desvalo-
rizou 11% em relação ao dólar —
ajudando as exportações e ele-
vando os custos de importação.

Até agora os salários não estão
avançando. Na comparação com
agosto de 2012, houve uma queda
de 0,6%, ampliando para 15 meses
a maior retração desde 2010.

“A Abenomics poderia alargar
as disparidades no Japão”, afir-
mou Seki Obata, um professor-
associado da renomada Keio Bu-
siness School, em Yokohama.
“Impulsionar os preços das ações
e do mercado imobiliário pode-
ria ampliar o desequilíbrio.”

Aproximadamente um quarto
dos domicílios com mais de uma
pessoa não tem ativos financeiros,
de acordo com uma pesquisa feita
no ano passado pelo Banco do Ja-
pão (o banco central do país).

A renda real disponível de
uma típica família com quatro
membros — um funcionário de
empresa com salário anual de 5
milhões de ienes (US$ 51 mil),
uma dona de casa e dois filhos —,
vai cair para 4,03 milhões de ie-
nes em 2016, cerca de 4% a me-
nos do que hoje, segundo Shun-
go Koreeda, pesquisador do Ins-
tituto de Pesquisas Daiwa. O cál-
culo leva em conta o plano de au-
mentar o imposto sobre vendas
de 5% para 8% em abril, seguido
de nova alta em 2015 para 10%.

“O imposto sobre vendas pro-
vavelmente terá um grave impac-
to sobre famílias de baixa renda
com muitos filhos e sobre apo-
sentados que não têm casa ou ati-
vos”, disse Koreeda. “Será necessá-
rio dar auxílio a essas pessoas.”

A renda média dos 10% mais
ricos do Japão é 4,5 maior do que
a do decil inferior. Como compa-
ração, essa relação é de 15,9 nos
Estados Unidos e de 13,8 no Rei-
no Unido, de acordo com o “Rela -
tório de Desenvolvimento Hu-
mano - 2008” das Nações Unidas.

Apesar do iene fraco, país tem
15 o mês de déficit comercial
Agências internacionais

O Japão teve em setembro seu
15 o mês seguido de déficit co-
mercial, a mais longa sequência
desde o início da atual série his-
tórica, em 1979, segundo dados
divulgados ontem pelo governo.

Analistas afirmam que as ex-
portações japonesas continuam a
se recuperar, mas o crescimento
da demanda doméstica por com-
bustíveis e smartphones está esti-
mulando as importações e ali-
mentando o déficit na balança.

O déficit comercial em setem-
bro ficou em cerca de 932,1 bi-
lhões de ienes (US$ 9,48 bi-
lhões), contra aproximadamen-
te US$ 5,78 bilhões no mesmo

mês de 2012. As exportações
cresceram 11,5% na comparação
com setembro de 2012, para US$
60 bilhões. Já as importações su-
biram 16,5% no período

O governo informou que a
desvalorização do iene frente ao
dólar não resultou em um au-
mento significativo do volume
de exportações, apesar de ter ele-
vado o valor dos produtos expor-
tados em moeda local.

Em nota, o Ministério das Fi-
nanças informou que as indús-
trias japonesas têm preferido
ampliar suas margens de lucro a
buscar uma ampliação das ven-
das externas por meio de preços
mais competitivos para seus pro-
dutos no exterior.

Curtas

Imóveis nos EUA
As vendas de imóveis usados

nos EUA caíram 1,9% em setembro
na comparação com agosto, se-
gundo dados da Associação Na-
cional de Corretores de Imóveis. O
recuo foi para 5,29 milhões de uni-
dades, contra 5,39 milhões em
agosto. A previsão de analistas era
de 5,49 milhões. de unidades.
Analistas afirmam que a alta dos
juros enfraqueceu o mercado.

Casas mais caras
Setembro foi também o 11o

mês seguido de alta no valor dos
imóveis americanos. Segundo os
dados, a mediana chegou a US$
199,2 mil no mês, alta de 11,7%
em relação a setembro de 2011.
Analistas afirmam que os reajus-
tes nos preços ultrapassaram o
aumento na renda dos america-
nos, o que também contribuiu
para esfriar os negócios.

Parece neblina, mas é poluição

A
P

Uma nuvem de poluição reduziu
drasticamente ontem a visibilidade
numa cidade do norte da China. As
autoridades de Harbin, na província
de Heilongjiang, no nordeste do país,
perto da fronteira com a Rússia,
disseram que as escolas e algumas
estradas foram fechadas. Pelo
menos 40 voos do aeroporto
internacional foram cancelados ou
adiados. A agência de notícias
oficial Xinhua afirmou que alguns
ônibus também deixaram de
circular. Os moradores da cidade
foram às ruas com máscaras (foto)
para tentar evitar doenças
causadas pela poluição. A densidade
das partículas finas, um indicador
da qualidade do ar, ficou mais de 40
vezes superior ao nível considerado
seguro pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). A causa principal da
nuvem de fumaça foi o acendimento
de usinas térmicas a carvão, neste
fim de semana, para o sistema de
aquecimento, já que a temperatura
começou a cair na região. O carvão é
a principal fonte de energia no país.

Republicanos saem desgastados de impasse
Agências internacionais

Os americanos estão insatisfei-
tos com os parlamentares repu-
blicanos (de oposição ao presi-
dente Barack Obama). Foi o que
apontou pesquisa divulgada on-
tem pela TV CNN, feita parceria
com o ORC International.

Segundo a pesquisa, 54% dos
entrevistados acham ruim que os
republicanos dominem a Câmara

dos Deputados e 75% afirmam que
boa parte dos congressistas do
partido não merece se reeleger —
contra 54% que acham que os
atuais parlamentares democratas
não merecem continuar no cargo.

O resultado é reflexo da condu-
ção de duas questões que estive-
ram no olho do furacão da política
dos EUA desde outubro: a paralisa-
ção parcial do governo federal e o
impasse sobre a elevação do teto

da dívida. A primeira foi provoca-
da pela não aprovação do orça-
mento de 2014. Já a segunda quase
provocou o default do país, que fi-
caria sem recursos para pagar os tí-
tulos de sua dívida pública.

O desgaste provocado pelo im-
passe desgastaram a imagem do
presidente da Câmara, o republi-
cano John Boehner. Segundo a
pesquisa, 63% dos entrevistados
gostariam de vê-lo substituído.

LEILÃO BDMG-040/2013
VENDADE LOJANO BAIRRO DE LOURDES,

EM BELO HORIZONTE/MG.
Vende-se loja de aproximadamente 899 m²,
localizada na rua Bernardo Guimarães, 1.575,
Lourdes, Belo Horizonte/MG. Excelente
localização, de frente para a rua, com
infraestrutura composta por: 5 banheiros; 2
depósitos de limpeza; ar-condicionado; copa e
cozinha; instalações elétricas, hidráulicas e de
incêndio; piso de porcelanato e concreto; pé-
direito com 5 metros; e vão livre com 8 ambientes
separados por divisória drywall. Informações:
(31) 3219-8148 e www.bdmg.mg.gov.br (avisos
e licitações � edital BDMG-040/2013). O leilão
ocorrerá no dia 29/10/2013, às 15 horas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




