
Há crescentes expectativas de
que um ambicioso acordo comer-
cial entre uma dúzia de nações ba-
nhadas pelo Pacífico seja concluí-
do em dois a três meses, em meio
a sinais de que a vontade política
está se sobrepondo às dificulda-
des técnicas.

Dias depois da aprovação de
um acordo no âmbito da Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC),
ministros de 12 nações participam
de reuniões a portas fechadas
num hotel de Cingapura para ten-
tar estabelecer a Parceria Transpa-
cífica (PTP).

O acordo estabeleceria uma zo-
na de livre comércio estendendo-
se do Vietnã ao Chile, reunindo
cerca de 800 milhões de pessoas e
quase 40% da economia global.

Bem mais abrangente do que
outros acordos, este iria além das
tarifas sobre o comércio físico, ten-
tando regulamentar áreas sensí-
veis como compras governamen-
tais e o poder das empresas para
processar governos.

Hápoucosmeses,umacordopa-
reciamuitodistante,esó emjulho o
Japão aderiu às negociações. Houve
muitosatritosemtornode questões
comotarifas sobreprodutos agríco-
laseregrasparaaliberdadenaInter-
net e para empresas estatais.

Mas o esforço dos Estados Uni-
dos para tentar alcançar algum ti-
po de acordo até o final do ano pa-
rece estar dando resultado. O vi-
ce-ministro japonês Yasutoshi
Nishimura disse a jornalistas que
houve progressos durante as nego-
ciações mantidas no jantar de do-
mingo, e observadores afirmam
que houve muitos avanços preli-
minares das discussões da PTP du-
rante a reunião da semana passa-
da da OMC em Bali.

“Eu gostaria de continuar fa-
zendo esforços no sentido de um
acordo até o final do ano”, disse
Nishimura, acrescentando que
planeja manter negociações bilate-
rais com os Estados Unidos.

Areunião dequatro dias emCin-
gapura termina hoje, e observado-
res dizem ser improvável a conclu-
são de um acordo agora. Mas, se-
gundo eles,pode surgir desse even-
to o impulso necessário para selar
o tratado nos próximos meses,
mesmo que muitas questões técni-
cas não sejam finalizadas.

“Se eles estiverem suficiente-
mentepróximosnasquestõestécni-
cas, podem anunciar uma espécie
de acordo político e dizerem: ‘Aca-
bamos’, e os últimos pedacinhos
vãose resolversozinhos”, disseDe-
borah Elms, diretora do Centro de
Comércio e Negociações da Funda-
ção Temasek. “Isso é possível.”

Aliança do Pacífico
tenta mostrar estabilidade
A Aliança do Pacífico se apresen-
tou ontem em um fórum em Pe-
quim como um projeto de países
politicamente estáveis, altamente
atrativos para investidores chine-
ses interessados na América Lati-

na. O “Fórum de Investimento
Aliança Pacífico” reuniu represen-
tantes dos quatro países do bloco
— Chile, Peru, Colômbia e México
— com executivos de cerca de 40
empresas chinesas.

“O atrativo deste fórum é dar
confiança à China de que receberá
um tratamento igualitário e não
discriminatório em termos econô-
micos, além de uma estabilidade
legislativa para o investimento. A
única coisa que nossos países pe-
dem em troca é responsabilidade
social, respeito por nossas leis am-
bientais e o cumprimento de suas
obrigações em matéria de impos-
tos”, disse Gonzalo Gutiérrez, em-
baixador do Peru na China.

Nas discussões participaram
Toru Shikibu, representante do
Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), e Shi Jiyang,
diretor do departamento de coo-
peração internacional do Banco
de Desenvolvimento da China
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Acordo na OMC
amplia as chances
da Parceria
Transpacífica

▲

Dois dias após a aprovação do acordo no âmbito da OMC,

ministros de 12 países reúnem-se em Cingapura para discutir uma

zona de livre comércio abrangendo quase 40% da economia global
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Estudantes dos EUA visitam Havana
Um cruzeiro com 600 estudantes universitários dos Estados Unidos, e de

outros países, conhecido como “Universidade Flutuante”, atracou ontem em

Havana, depois que Washington concedeu a eles permissão de viagem após

nove anos de proibição. O barco partiu em agosto de Londres e realiza em

Cuba a penúltima escala de seu périplo. Os jovens foram recebidos pelo reitor

da Universidade de Havana, Gustavo Cubreiro, e por líderes estudantis. AFP

AAliançadoPacíficonãoébem
vistoporalgunspresidentes
latino-americanos,sobretudo,de
esquerda,comooboliviano,Evo
Morales,queafirmouemoutubro
queaAliançaéuma“conspiração”
dosEstadosUnidos“paradividir”
a integração latino-americana.

YamilLage/AFP

A economia da França deve ganhar força
no final de 2013 e crescerá 0,5% nos últimos
três meses na comparação trimestral, afirmou o
banco central da França, na segunda de suas três
estimativas. O BC apontou para um aumento na
produção industrial ao elevar sua projeção de
crescimento trimestral ante a primeira estimativa
de 0,4%. A agência de estatísticas Insee ainda
prevê crescimento de 0,4% no quarto trimestre.

O BC francês baseou sua estimativa para
o quarto trimestre nos resultados de sua
pesquisa mensal de confiança de negócios,
que mostrou um aumento de seu índice para o
setor industrial em um ponto, para 101. Reuters

OblocoformadopeloChile,Peru,
ColômbiaeMéxicosomanototal
209milhõesdepessoas,que
correspondea39%detodaa
AméricaLatina,Noanopassado,
essesquatropaísesexportaram
bensnovalordeUS$556bilhões
eimportaramUS$551bilhões.

(CBD), o maior banco de fomen-
to do mundo.

A China é o primeiro ou o se-
gundo sócio comercial dos quatro
países, com exportações ao bloco
de US$ 75 bilhões e importações
de US$ 35 bilhões no ano passado.

Esses países apostam em au-
mentar suas vendas de produtos
agropecuários mediante acordos
de livre comércio como os que
Chile e Peru já têm assinados com
a China.

A Aliança busca se apresentar
como uma plataforma de promo-
ção comercial, que serve de base
para a interlocução e a ação, e que
pode ser usada pelos investidores
chineses para ter acesso a esses
mercados com a garantia de que
os quatro países oferecem estabili-
dade econômica, política e judi-
cial, onde seus investimentos se-
jam protegidos por lei, algo que os
investidores chineses veem como
risco na América Latina. Agências

O cenário para a maioria das prin-
cipais economias melhorou, com
a zona do euro ganhando ímpeto
conforme sua crise de dívida se en-
fraquece, informou, ontem, a Or-
ganização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OC-
DE). A organização, com sede em
Paris, informou que seu indicador
composto, que contempla 33 paí-
ses-membros, indicou que a taxa
de crescimento retornou para a
tendência de longo prazo.

O indicador, que é projetado
para sinalizar pontos de inflexão
no ciclo econômico, subiu para
100,7 em outubro, ante 100,6 em
setembro. Isso o coloca ainda
mais acima da média de longo pra-
zo de 100 e atinge o maior nível
em mais de dois anos.

A leitura para a zona do euro au-
mentou para 100,9 ante 100,7 em
setembro, o que é um indicativo
de “mudança positiva no ímpe-
to”, segundo informou a OCDE
em comunicado.

A leitura para a maior potência
da região, a Alemanha, subiu para
100,7, ante 100,5. O indicador pa-
ra a França melhorou para 100,2,
ante taxa de tendência de longo
prazo de 100,0 em setembro.

A OCDE também informou que
a economia norte-americana, a
maior do mundo, está perto da sua
taxa de tendência com leitura está-
vel de 100,8, enquanto a econo-
mia japonesa ficou além da veloci-
dade de sua tendência, em 101,3,
acima de 101,1 em setembro.

Inflação na China
desacelera em novembro
A inflação anual ao consumidor na
Chinadesacelerou inesperadamen-
te em novembro, aliviando os te-
mores do mercado de qualquer
aperto iminente da políticaconfor-
meautoridadesse reúnemnesta se-
mana para detalhar as prioridades
de política e reformas para 2014.

A inflação anual desacelerou
inesperadamente para 3% em no-
vembro ante máxima de oito meses
de3,2%,informouontemaAgência
Nacional de Estatísticas. Analistas
esperavam que a taxa de inflação
permanecesse no nível de outubro.

Em relação ao mês anterior, os
preços recuaram 0,1%, primeira
queda em seis meses e ante expec-
tativa de estabilidade. Reuters

SOBE-E-DESCE OCDE avalia que
cenário econômico
global melhora

EdgarSu/Reuters

AFP

”UNIVERSIDADE FLUTUANTE”

Indicador composto da organização, que abrange 33 países
mostra tendência de expansão duradoura e mais sustentável

França deve crescer
0,5% no quarto trimestre

Encerramento
oficialdareunião
daOMCemBali:

acordopode
acelerar iniciativas

comoaParceria
Transpacífica

DeliveryemPequim:varejocresce,masinflaçãocai
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 dez. 2013, Mundo, p. 26-27.
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