
A Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) tentará em sua reunião
ministerial de hoje até sexta-feira
na ilha indonésia de Bali salvar as
negociações paralisadas da roda-
da de Doha e sua própria credibili-
dade, com uma “possibilidade”
de acordo limitado.

É a primeira reunião do tipo
desde que o brasileiro Roberto
Azevêdo assumiu, no fim de agos-
to, o cargo de diretor geral da orga-
nização de 159 países, que busca
conciliar na rodada de Doha, ini-
ciada em 2001, a agenda de libera-
lização do comércio mundial com
a promoção do desenvolvimento.
Mas o objetivo agora é bem mais
modesto, pois se limita a 10% das
ambições iniciais da rodada.

O ministro indonésio do Co-
mércio e anfitrião do evento, Gita
Wirjawan, declarou, ontem, que
todos os países da OMC estão “real-
mente perto da linha de chegada”.
Ele preside também o G33, um gru-
po de países agrícolas em desen-
volvimento. “Penso que há uma es-
perança de que nos próximos dias,
se nos sentarmos juntos com os
países chave (...), há uma possibili-
dade de acordo”, declarou.

Wirjawan destacou os avanços
nas pré-negociações da ajuda aos
Países Menos Avançados (PMA),
que na quinta-feira passada alcan-
çaram um acordo parcial.

Em uma declaração de sexta-
feira, Azevêdo destacou que o “re-
sultado da reunião está em dúvi-

da”, mas “as divergências de posi-
ções podem ser suavizadas”. “Se
os ministros querem um acordo,
isto é perfeitamente possível. O
que precisamos é de vontade polí-
tica”, afirmou Azevêdo, que subs-
tituiu o francês Pascal Lamy.

O ministro indonésio recordou
que “permanece em suspenso” a
questão da segurança alimentar,
demanda fundamental do G33,
que deseja constituir reservas pa-
ra alimentar a preço baixo os mais
pobres. A OMC considera isto um
subsídio e impõe limites rígidos.

O governo indiano se mostra
muito combativo sobre este ponto,
apoucos meses das eleições legisla-
tivas de maio. Nova Délhi reiterou
no domingo que será “firme a res-

peito da agenda chave da seguran-
ça alimentar”, mas enfrenta uma
forte oposição dos Estados Unidos.

A reunião ministerial não colo-
cará em jogo apenas o sucesso das
intermináveis negociações da ro-
dada de Doha, e sim o princípio
do multilateralismo, no momento
em que aumentam os acordos co-
merciais regionais.

Para Kevin P. Gallagher, analis-
ta da Universidade de Boston, al-
guns países, como Estados Uni-
dos, estão dispostos a enterrar a
OMC. “Ao ameaçar abandonar a
OMC caso suas exigências não se-
jam plenamente satisfeitas, o go-
verno dos Estados Unidos revela
claramente suas intenções de con-
centrar-se em tratados como a As-

sociação Transpacífica”, afirma o
analista, que acredita que Bali é “a
última oportunidade de salvar as
negociações multilaterais”.

A OMC testará, portanto, a pró-
pria credibilidade, segundo várias
fontes.

A ministra francesa do Comér-
cio Exterior, Nicole Bricq, disse
que “sem um acordo, a OMC fica
desacreditada”. O próprio Aze-
vêdo advertiu que um fracasso em
Bali “custaria caro à credibilidade
e à pertinência” da organização.

“O que está em jogo na reunião
não são apenas medidas destina-
das a estimular a economia mun-
dial, mas também o papel da OMC
e do multilateralismo”, escreveu
Azevêdo em uma carta aberta pu-
blicada no domingo no Wall
Street Journal. “Se fracassarmos
aqui, as consequências serão gra-
ves”, destacou.

A rodada de Doha, que aguarda
um acordo desde o lançamento
em 2001, quer reduzir os obstácu-
los ao comércio internacional pa-
ra estimular a economia mundial.

Uma das principais questões
que bloquearam os avanços da ro-
dada foram os desejos divergen-
tes: os países desenvolvidos que-
rem mais acesso para seus produ-
tos nos mercados emergentes, que
por sua vez exigem mais abertura
para seus produtos agrícolas. AFP
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Reunião em Bali pode
definir destino da OMC

▲

Encontro de representantes de 159 países será o primeiro desse tipo sob o comando

do brasileiro Roberto Azevêdo e tentará salvar as negociações da rodada de Doha
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Crescem gastos com construção nos EUA
Os gastos com construção nos Estados Unidos subiram para o nível

mais alto em quase quatro anos e meio em outubro, com uma

recuperação em projetos de construção pública compensando queda

nos gastos privados. Os gastos com construção aumentaram 0,8%,

para uma taxa anual de US$ 908,4 bilhões, o maior nível desde maio

de 2009, informou, ontem, o Departamento de Comércio. Reuters

O primeiro-ministro britânico David
Cameron defendeu a abertura de seu país
aos investimentos chineses, em sua primeira
visita a Pequim desde quando se encontrou
com o Dalai Lama em 2012, o que desagradou
o país asiático. Cameron viajou com “a maior
delegação comercial britânica já enviada à
China”, segundo a embaixada do Reino Unido.

O primeiro-ministro prometeu promover um
acordo de livre comércio entre China e a União
Europeia, e foi recebido pelo presidente chinês,
Xi Jinping, que pediu para reforçar a cooperação
bilateral. “Algumas pessoas na Europa e em
outras partes veem as mudanças no mundo
e querem deixar a China atrás de uma cortina
de barreiras comerciais. A Grã-Bretanha
quer derrubar essas barreiras”, declarou
Cameron à imprensa. “Nenhum país da Europa
está mais aberto que o Reino Unido aos
investimentos chineses”, acrescentou após
encontrar seu homólogo chinês, Li Keqiang.

"Promoverei um acordo comercial entre
a UE e a China, com a mesma determinação com
a qual estou promovendo um acordo comercial
entre a UE e os Estados Unidos", acrescentou.

Os dois chefes de governo supervisionaram
a assinatura de dez acordos, destinados
a reforçar a cooperação bilateral na
exploração espacial, a cultura e a proteção
da propriedade intelectual. AFP

GaryCameron/Reuters

A União Europeia pretende impor
a partir de sexta-feira medidas an-
tidumping sobre os produtores chi-
neses de painéis solares que não
aceitaram o acordo alcançado so-
bre a questão, que provocou temo-
res de uma guerra comercial. Estas
medidas “entrarão em vigor por
um período de dois anos a partir
de 6 de dezembro de 2013”, indi-
cou, ontem, a Comissão Europeia.

As medidas serão aplicadas
apenas aos produtores chineses
que se recusaram a implementar

um preço mínimo, conforme
acordado em julho, o que signifi-
ca cerca de um terço dos produto-
res chineses de painéis solares.

No final de julho, o comissário
europeu para o Comércio, Karel
De Gucht, e as autoridades chine-
sas firmaram um acordo amigável
no caso da energia solar chinesa,
prevendo um preço mínimo para
os painéis chineses importados.
Os termos deste acordo foram con-
firmados, indicou a Comissão.

Estes anúncios encerram as in-
vestigações antidumping e anti-
subvenções às exportações chine-
sas de painéis solares, realizada há
um ano pela Comissão Europeia.

Crescimento da indústria
chinesa fica estável
O crescimento do setor industrial
da China se estabilizou em novem-
bro com a ajuda de uma demanda
firme, mostraram pesquisas Índi-
ce de Gerentes de Compras (PMI),
um sinal de resiliência da segunda
maior economia mundo.

O PMI final do HSBC/Markit
atingiu 50,8 em novembro de acor-
do com dados divulgados ontem,
pouco abaixo dos 50,9 de outubro
mas acima da leitura preliminar
de 50,4. A leitura ecoa o bom resul-
tado do PMI oficial, que se mante-
ve na máxima de 51,4 em novem-
bro, acima das expectativas.

Qu Hongbin, economista do
HSBC, afirmou que o PMI final do
HSBC foi revisado para cima ante
a leitura preliminar depois que as
empresas reportaram mais negó-
cios, mas afirmou que pontos de
fraqueza no PMI devem impedir
que a China aperte a política mo-
netária. Agências

UE aplica medidas
antidumping a
painel solar chinês
Decisão atinge quem não aderiu ao acordo de preço mínimo

firmado em julho, abrangendo um terço do total de produtores

Cameron avisa Pequim que
o Reino Unido está aberto
aos investimentos da China

SonnyTumbelaka/AFP

ScottEells/Bloomberg
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 dez. 2013, Mundo, p. 26-27.




