
EUA e UE retomam negociações para acordo comercial 

 

  A União Europeia e os EUA retomaram as negociações do maior acordo de livre-comércio 

ontem, apesar das recentes revelações de espionagem norte-americana contra seus aliados. A 

segunda rodada de negociações do acordo comercial transatlântico deveria ter sido iniciada em 

outubro, mas as revelações de espionagem dos EUA e a paralisação parcial do governo federal 

atrapalharam o cronograma.  

 

Uma autoridade da União Europeia próxima às conversações disse que "pode haver questões 

de confiança" envolvidas nas negociações, mas destacou que a região não irá comprometer os 

padrões de proteção pessoal de dados, mesmo que tenha que discutir assuntos mais amplos 

de transferência de informações.  

 

A terceira rodada de negociações está programada para ser retomada entre 16 e 20 de 

dezembro, em Washington.  

 

O acordo final, que envolveria cerca de 50% do comércio global, deve ser alcançado até o fim 

de 2014.  

 

Um dos principais objetivos das negociações é harmonizar os regimes regulatórios para reduzir 

as barreiras ao comércio. O chefe das negociações da UE, Ignacio Garcia Bercero, e o dos EUA, 

Dan Mullaney, devem fazer declarações à imprensa na sexta-feira (15).  

 

Preocução com o Fed  

 

Enquanto os EUA buscam ampliar suas parcerias comerciais com a União Europeia, a 

preocupação com uma possível redução do programa de estímulos do Federal Reserve (Fed, na 

sigla em inglês), o banco central dos Estados Unidos, ainda em dezembro, continua afetando 

os mercados pelo mundo. Ontem as principais bolsas de valores da Ásia fecharam em baixa, 

com investidores esperando pelo próximo passo do Fed.  

 

Na sexta-feira, os EUA anunciaram um crescimento de 204 mil vagas em outubro, muito acima 

da projeção de uma alta de 120 mil empregos. O Fed condicionou o início da retirada dos 

estímulos à melhora dos dados econômicos e o mercado já antecipa que isso pode ocorrer 

ainda no próximo mês.  

 

Dados positivos da economia chinesa divulgados no final de semana ajudaram as bolsas locais. 

A produção industrial do país cresceu 10,3% em outubro, enquanto o índice de inflação ao 

consumidor teve alta de 3,2% nos últimos 12 meses, o que sustentou a confiança dos 

investidores de que a economia da China está se recuperando após um ano desacelerado.  

 

"Os dados econômicos estão em conformidade com as expectativas. Investidores estão 

voltando sua atenção para a reunião da plenária", disse Amy Lin, analista na Capital Securities. 

"Estamos esperando para ver quantas medidas pró-mercado o encontro vai efetivamente 

propor", afirmou.    

 

Fonte: DCI, São Paulo, 12 nov. 2013, Caderno A, p. A10. 
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