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DA AGÊNCIA ESTADO

A presidente Dilma
Rousseff comemorou,
em sua conta do Twit-
ter, o acordo alcança-

do pela Organização Mundial
do Comércio (OMC) na ma-
drugada de sábado, em Bali,
na Indonésia. Segundo ela, a
IX Conferência Ministerial da
OMC "fortaleceu o sistema
multilateral de comércio".

“Os resultados da confe-
rência da OMC são ampla-
mente positivos para o Brasil,
pois facilitam o acesso de nos-
sos produtos a mercados em
todo o mundo, ao simplificar
e desburocratizar procedi-
mentos aduaneiros", escre-
veu a presidente.

Para Dilma, "Bali determi-
nou programa de trabalho pa-
ra a retomada da negociação
dos temas da Rodada Doha,
de nosso grande interesse, co-
mo a agricultura". Ela acres-
centou ainda que "as saídas
dos impasses globais estão
em acordos multilaterais, on-
de todos têm voz, e não na
imposição dos mais fortes so-
bre os mais fracos."

Dilma fez questão de para-
benizar ainda o diplomata bra-
sileiro Roberto Azevêdo, que
assumiu a direção da OMC há
três meses e meio. "O acordo
de Bali demonstra nosso acer-
to ao indicar o diplomata bra-
sileiro Roberto Azevêdo para
dirigir a OMC", comentou a
presidente em seu microblog.

No fim de semana, o governo
brasileiro também comemorou
o resultado das negociações
com a participação de Azevêdo,
considerado o primeiro acordo
em 20 anos para liberalização
do comércio mundial. Em nota,
o Itamaraty afirmou que os re-
sultados da conferência "são
amplamente positivos para o
Brasil", pois, entre outros fato-
res, deve facilitar o acesso de
produtos do País a mercados
internacionais. 

Depois de ressaltar que o
setor agrícola deve ser um dos
principais beneficiados pelo
acordo, o MRE acrescentou
que um dos pontos comemo-
rados do acordo é a redução
dos subsídios à exportação, o
que deve diminuir a distorção
de concorrência. 

ABDI

Segundo a avaliação do pre-
sidente da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI), Mauro Borges, o
Brasil teve papel decisivo para
destravar a agenda do acordo
de Bali. "A postura brasileira
no acordo de Bali é demons-
tração do que o País quer",
completou. "O esforço do go-
verno brasileiro foi viabilizar o
acordo dentro dos parâmetros
de possibilidade hoje."

Para Borges, o acordo de fa-
cilitação do comércio firmado
pelos membros da OMC bene-
ficiará principalmente as pe-
quenas e médias empresas. "O
acordo viabiliza a democrati-
zação do comércio exterior,
possibilitando a entrada de
pequenas e médias", disse.

Borges destacou a caracte-
rística da base industrial brasi-
leira, que é diversificada. "Não
tem outro caminho a não ser
integração comercial e de in-
vestimentos. Uma trajetória
protecionista levaria o Brasil
ao isolamento", afirmou. "A
inserção (dos países nas ca-
deias produtivas mundiais) é
crítica para a competitividade.
Não tem outra trajetória pos-
sível a não ser uma forma bem-
sucedida de integração."

O acordo poderá acrescen-
tar bilhões de dólares para a
economia global ao facilitar o
fluxo de bens em alfândegas,
conhecido como "facilitação
do comércio". O acerto ainda
precisa de aprovação formal
na OMC, que deverá aconte-
cer em meados de 2015.

Dilma comemora primeiro
acordo na OMC em 20 anos
Presidente afirma em sua conta no Twitter que acerto facilita acesso de produtos brasileiros
a mercados em todo o mundo, ao simplificar e desburocratizar procedimentos aduaneiros

COMÉRCIO CHINA

DA REDAÇÃO

A inflação anual ao consu-
midor na China desacelerou
inesperadamente em novem-
bro, aliviando os temores do
mercado de qualquer aperto
iminente da política Nesta se-
mana, autoridades chinesas se
reúnem para detalhar suas
prioridades de política e refor-
mas para 2014.

A alta das taxas do merca-
do financeiro e dos yields de
títulos indicam que o banco
central da China está aper-
tando as condições de liqui-
dez, para reduzir os níveis da
dívida e conter o crescimen-
to do crédito, mas há poucos
sinais de uma forte virada na
política monetária.

A inflação anual ao consu-
midor desacelerou inespera-
damente para 3% em novem-
bro, ante máxima de oito me-
ses de 3,2%, informou ontem a
Agência Nacional de Estatísti-
cas. Analistas esperavam que a
taxa de inflação permanecesse
no nível de outubro.

"A inflação não será um
grande problema nos próxi-
mos meses e esperamos que
a política monetária perma-
neça neutra",  disse Luo
Wenbo, economista do
Xiangcai Securities.

Em relação ao mês ante-
rior, os preços recuaram 0,1%,
primeira queda em seis me-
ses e ante expectativa do mer-
cado de estabilidade. Já os
preços ao produtor recuaram
1,4% em novembro em rela-

ção ao igual mês do ano ante-
rior – o 21º mês consecutivo
de declínio – ante queda de
1,5% no mês anterior, infor-
mou a agência. Na compara-
ção mensal, os preços ao pro-
dutor ficaram inalterados.

O Banco do Povo da China
(PBoC) vai expandir a banda
de negociação iuan, afirmou o
vice-presidente do banco cen-
tral chinês, Pan Gongsheng,
segundo o China Securities
Journal. Pan não confirmou
quando a medida será adotada 

De acordo com a publica-
ção, o vice-presidente do PBoC
disse que o governo vai avaliar
o desenvolvimento da macroe-
conomia e da microeconomia
e avançará gradativamente
com a reforma da taxa de juro,
de câmbio e da convertibilida-
de do iuan "quando as condi-
ções estiverem maduras."

O jornal também noticiou
que o governo pode estabele-
cer que a meta do Produto In-
terno Bruto (PIB) de 2014 é de
7,5%. De acordo com a publi-
cação, a necessidade de garan-
tir melhora do emprego e da
estabilidade social requer cres-
cimento econômico modera-
do. A previsão para a inflação
em 2014 também foi revisada
para cima, para 4%. Os riscos
bancários e a perspectiva de
que o Federal Reserve (Fed, o
banco central dos EUA) redu-
zirá o programa de estímulos
em breve foram apontados
como fatores que restringem
as opções de política mone-
tária. (Com  agências)

DA REDAÇÃO

O Produto Interno Bruto
(PIB) do Japão expandiu-se
num ritmo mais lento do que
o inicialmente calculado no
trimestre de julho a setem-
bro, refletindo o fraco desem-
penho da demanda externa.
Uma revisão divulgada on-
tem revelou que o PIB anuali-
zado do País cresceu 1,1% no
terceiro trimestre de 2013. A
leitura original dava conta de
expansão econômica de 1,9%
em base anualizada.

O resultado representa forte
desaceleração frente à alta de
4% registrada no primeiro se-
mestre. As expectativas dos
analistas consultados pelo Ni-
kkei e pelo The Wall Street Jour-

nal era de revisão para  alta de
1,5%. Em relação ao segundo
trimestre de 2013, a economia
japonesa cresceu 0,3% de ju-
lho e setembro, contra alta de
0,5% na leitura original. 

Apesar do resultado, o go-
verno japonês melhorou a
avaliação sobre a economia
do país após analisar os resul-
tados da pesquisa de observa-
dor econômico de novembro.
O governo utilizou a palavra
"recuperação" para avaliar o
desempenho da economia
pela primeira vez desde ju-
nho de 2008. "A economia
tem se recuperado modera-
damente", afirmou o gover-
no, após utilizar a expressão
"acelerando firmemente" na
pesquisa do mês passado.

Inflação menor reduz
risco de aperto monetário

entrevista RRUUBBEENNSS  RRIICCUUPPEERROO
Ex-embaixador e diretor da Faculdade de

Economia da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)

Existe a estimativa de que o
acordo de Bali abra o caminho
para a injeção de US$ 1 trilhão
na economia mundial. Quanto
desse valor pode vir ao Brasil?

Rubens Ricupero – Existe
uma tendência, há muito tem-
po, de superestimar esses acor-
dos comerciais. Essa cifra é,
em grande parte, papo furado.
Esses exageros são tradicio-
nais, até mesmo para os países
aceitarem algumas condições.
O principal foi ter um acordo,
qualquer acordo. É algo mais
institucional, de salvar a OMC.
O acordo é modestíssimo, é o
mínimo. Não resolve nenhum
problema importante de aces-
so aos mercados.

Qual é o principal ponto do

O senhor considera que o
acordo de Bali está sendo supe-
restimado?

Clodoaldo Hugueney – Essa
ideia de que o entendimento é
uma propaganda enganosa é
totalmente errada. O acordo é
equilibrado e importante por
duas razões: vai ter impacto na
recuperação do comércio
mundial, uma vez que as eco-
nomias estão custando a sair
da crise financeira, e mostra

Acordo é vendido de 
forma superestimada
RENAN CARREIRA
DA AGÊNCIA ESTADO

O primeiro acordo comer-
cial global em quase duas
décadas, obtido no sábado,
em Bali, na Indonésia, está
sendo "superestimado", dis-
se, o ex-embaixador e diretor
da Faculdade de Economia
da Fundação Armando Al-
vares Penteado (FAAP), Ru-
bens Ricupero. Para ele, a
principal conquista foi a ob-
tenção de um entendimento.
"É mais institucional, no
sentido de salvar a OMC (Or-
ganização Mundial do Co-
mércio), porém é um acordo
modestíssimo, é o mínimo.
Não resolve nenhum problema importante de acesso aos merca-
dos", afirmou. Abaixo os principais trechos da entrevista.

entendimento para o Brasil?
– Pode ser que a adminis-

tração de cotas agrícolas, que
ainda vai depender de muita
negociação, ajude. Para o Bra-
sil, o mais concreto é isso. O
País é beneficiário em várias
cotas. No caso dos Estados
Unidos, tem cota de tabaco e
açúcar; na União Europeia
(UE), tem carnes. Se os países
adotarem uma postura positi-
va e de fato executarem o que
prometerem, preencherem as
cotas, isso bom. O resto é mo-
destíssimo. Dizer que o País
vai ganhar muito com acordo
de facilitação de comércio é
um exagero. O Brasil não é
exemplo nesse caso. É um dos
países mais encrencados em
matéria de aduana.

Entendimento
mostra OMC ativa
RENAN CARREIRA
DA AGÊNCIA ESTADO

O ex-embaixador e dire-
tor do Centro de Investiga-
ção Laboratório do Século
XXI (LAB XXI) da Fundação
Armando Alvares Penteado
(FAAP), Clodoaldo Hugue-
ney, avalia que o primeiro
acordo comercial global em
quase duas décadas, obtido
no sábado em Bali, na Indo-
nésia, foi importante porque
terá impacto na recupera-
ção do comércio mundial e
mostra que a Organização
Mundial do Comércio
(OMC) está ativa. Ele afir-
mou que o setor manufatu-
reiro brasileiro pode ser um dos grandes beneficiados desse enten-
dimento. Abaixo, os principais trechos da entrevista.

Mas essas cotas já não exis-
tem?

– Existem, mas o que está se
tentando com esse acordo é
obter uma regulamentação
para fazer valer essas cotas. No
momento atual, elas são meio
facultativas, dependem de
conjuntura. O que se quer são
regras mais claras para fazer
com que funcionem.

O entendimento deve benefi-
ciar mais exportadores ou im-
portadores?

– No caso da facilitação do
comércio, os beneficiados são
os grandes exportadores, co-
mo China, Alemanha, Estados
Unidos, pois torna mais ágil a
liberação de produtos. O Brasil
também pode ser beneficiado,
na medida em que exporta
produtos agrícolas, alguns dos
quais sofrem com a paralisa-
ção na alfândega. Pode ser o
caso das carnes e produtos pe-
recíveis. No momento, é mais
para os exportadores. Para os
importadores, é bom para os
privados, pois assegura que
receberão logo os produtos.

O acordo pode ajudar a me-
lhorar os números da balança
comercial brasileira?

– Pode ajudar, caso algumas
cotas agrícolas sejam dinami-
zadas. Mas o problema é ou-
tro: câmbio. Se o câmbio con-
tinuar se deteriorando, como
seguramente vai acontecer, as
exportações tendem a aumen-
tar. Parafraseando o Krugman
(Paul Krugman, economista e
vencedor do Nobel de Econo-
mia), que dizia que a longo
prazo a produtividade pode
não ser tudo, mas é quase tu-
do, no caso do comércio exte-
rior, o câmbio é quase tudo.

entrevista CCLLOODDOOAALLDDOO  HHUUGGUUEENNEEYY
Ex-embaixador e diretor do Centro de Investigação Laboratório do 

Século XXI (LAB XXI) da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)

que a OMC está na jogada, não
está sendo descartada.

De que forma o Brasil se be-
neficia do acordo?

– Com o sistema de facilita-
ção do comércio. Onde exis-
tem grandes dificuldades na
área de facilitação do comér-
cio, em termos de procedi-
mentos aduaneiros, demora
na liberação de importação,
atrasos, práticas não transpa-

rentes? Nos países em desen-
volvimento, que são mercados
importantes para o Brasil. Na
realidade, muito do que está
previsto no acordo já é feito no
Brasil. Então, a contribuição
adicional do País não vai ser
muito grande.

Quais setores no Brasil obte-
riam vantagem com esse en-
tendimento?

– Acho que na área de manu-
faturados, na qual o Brasil tem
mercados importantes em ou-
tros países em desenvolvimen-
to, o acordo deve ter um impac-
to positivo e isso é relevante
porque a exportação brasileira
de produtos manufaturados
vem enfrentando dificuldades
crescentes, com a indústria com
cada vez menos participação no
Produto Interno Bruto (PIB).

Também há avanços na ad-
ministração de cotas?

– Com certeza. Por exem-
plo, o Brasil tem uma cota xis
que foi negociada com a União
Europeia (UE), mas não con-
segue preenchê-la porque o
bloco europeu faz uso de uma
série de métodos. Com o acor-
do, essas cotas ficam regula-
mentadas, muito mais trans-
parentes e submetem esse sis-
tema ao Regime de Solução de
Controvérsias da OMC. O acor-
do obtido não é uma coisa tri-
vial nem tem pouca importân-
cia. Isso tem pelo menos uns
20 anos de negociação. 

LETICIA MOREIRA/FOLHAPRESS

FOCA LISBOA/UFMG

ÁSIA

PIB revisado do Japão
sobe em ritmo mais lento

PESQUISA

Fed pode começar a reduzir
estímulos no início de 2014
DA REDAÇÃO

A maior parte dos 51 econo-
mistas pesquisados pela Asso-
ciação Nacional para a Indús-
tria de Economia Empresarial
(Nabe, na sigla em inglês) es-
pera que o Federal Reserve
(Fed, o banco central dos Esta-
dos Unidos) comece a reduzir
os estímulos de US$ 85 bilhões
à economia no primeiro tri-
mestre do ano que vem. 

A pesquisa revelou que 62%
dos entrevistados pela Nabe
acreditam em mudança na
política de estímulos do ban-
co central norte-americano
nos primeiros meses do ano
que vem, enquanto 30% res-
ponderam que o início da reti-
rada dos estímulos ocorrerá
no segundo trimestre.

Consistente com um sólido
ritmo de crescimento na pro-
dução, o relatório de emprego
deve mostrar um crescimento
médio de 197 mil postos de
trabalho por mês no próximo
ano, com a taxa de desempre-
go caindo para uma média de
7%", disse Timothy Gill, vice-
economista-chefe da Nabe.

Ontem, o presidente do Fed
de St. Louis, James Bullard ,
disse que melhoras no merca-

do de trabalho tornam mais
prováveis reduções ao estímu-
lo monetário do Fed, sugerin-
do que o BC pode começar a
reavaliar o ritmo no primeiro
semestre de 2014. Bullard disse
que "a probabilidade de redu-
ção no ritmo de aquisição de
ativos aumentou".

Os entrevistados pela Nabe
também reduziram a projeção
de crescimento da economia
em 2014, para alta de 2,8% no
PIB, ante 3% na pesquisa de
setembro. A enquete também
apontou que os gastos com
consumo pessoal devem cres-
cer 1,9% em 2013 e 2,4% em
2014, de 2% e 2,6% nas proje-
ções de setembro.

A Nabe concluiu que uma
política fiscal com menos
margem de manobra é um
dos motivos para a redução
das expectativas de cresci-
mento econômico no curto
prazo. A pesquisa mostrou
que 88% dos entrevistados
projetam que os cortes auto-
máticos de gastos nos EUA
terão algum efeito em 2014,
embora 76% tenham dito que
o impacto negativo será me-
nor que 0,5 ponto percentual
sobre o crescimento do PIB
real. (Com agências)
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A-5.




