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Dólar volta a
subir e fecha
em R$ 2,3420

ED FERREIRA/ESTADÃO-16/9/2013

UE quer
adiar entrega
de proposta
ao Mercosul
Ministro europeu teria pedido mais tempo
a colega brasileiro na reunião de Bali

Negociação. Mercosul fará oferta este ano, diz Figueiredo

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

A União Europeia pediu uma
extensão do prazo para apre-
sentar sua oferta nas negocia-
ções de um acordo de livre-co-
mércio com o Mercosul.

Sem ter ainda sua proposta
pronta, os europeus querem

que a troca de ofertas seja ape-
nas em janeiro – inicialmente,
deveria ser nos dias 19 ou 20 des-
te mês.

De acordo com o ministro
das Relações Exteriores, Luiz
Alberto Figueiredo, o pedido
foi feito pelo comissário de co-
mércio da UE, Karel De Gucht,

em um encontro durante a con-
ferência da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), em
Bali, na semana passada. “Ex-
plorávamos possíveis datas pa-
ra a trocas de ofertas quando
ele me disse que, infelizmente,
não teriam pronta a oferta até
final do ano e pediam que se
adiasse para janeiro”, explicou
o ministro. “Isso não diminui
nosso ímpeto de finalizar a ofer-
ta este ano. Vai estar pronta co-
mo foi combinado e prometido,
e vamos esperar.”

Figueiredo diz não ter pergun-
tado a De Gucht que problemas
os europeus estariam enfren-
tando – “cada um sabe as dificul-
dades que tem”, disse –, mas sa-
be-se no governo que os “deta-
lhes pendentes” na proposta eu-
ropeia são todos relacionados à
agricultura, área sempre proble-
mática e na qual o Mercosul pre-
tende receber uma proposta
ambiciosa.

Não foi marcada uma data,
mas Figueiredo garantiu que o
novo prazo é janeiro de 2014.

Visto como resposta às acusa-
ções de que o Brasil está ficando
para trás enquanto o mundo faz
acordos de livre-comércio, o
acordo com a União Europeia é
esperado com ansiedade não
apenas pelo setor privado brasi-
leiro, como pelo próprio gover-
no. O adiamento, sem data defi-
nida, não apenas foi uma surpre-
sa, mas também um desaponta-
mento, já que foi a UE que to-
mou a iniciativa de retomar as
conversas, paradas desde 2006,
e buscou enfaticamente con-
vencer os sul-americanos a rei-
niciar o processo.

Detalhes finais. A proposta do
Mercosul estaria, segundo o
Itamaraty, “quase pronta”,
mesmo com os problemas da
Argentina ainda não totalmen-
te resolvidos. Ontem, no Rio
de Janeiro, representantes do
bloco se reuniram mais uma
vez para tentar afinar os deta-
lhes que ainda faltam.

A oferta estaria próxima do
prometido aos europeus, en-
volvendo praticamente 90%
das linhas de produtos da re-

gião. O Brasil chegou a 87% e,
de acordo com fontes do gover-
no, tem ótimas propostas nas
áreas de compras governamen-
tais e serviços. Paraguai e Uru-
guai, com altíssimo interesse
no acordo e pouco mercado a
resguardar, também apresen-
taram propostas ambiciosas.

A Argentina, a última a pre-
parar sua oferta, ainda não ti-
nha nada de serviços e com-
pras até o início do mês e apre-
sentara uma oferta de bens
abaixo de 80% das linhas de
produtos. Mas, pressionada
pelos demais países, estaria

em vias de chegar a um ponto
razoável.

Figueiredo já disse que pre-
tendia que o Mercosul chegas-
se em bloco para negociar com
os europeus. No entanto, é fa-
to que os tempos de adesão po-
derão ser diferentes, justamen-
te para impedir que as dificul-
dades argentinas emperrem as
negociações.

Com os problemas euro-
peus sendo, aparentemente,
ainda maiores que os sul-ame-
ricanos, o Mercosul ganha
mais tempo para resolver suas
pendências.

Fabrício de Castro

O dólar fechou ontem com
uma alta de 1,47%, fechando o
dia cotado a R$ 2,3420 no mer-
cado de balcão. O aumento in-
terrompeu uma sequência de
quatro quedas em relação ao
real. Um dos motivos para o au-
mento de ontem foi o acordo
preliminar alcançado no Con-
gresso americano para definir
parâmetros para as contas pú-
blicas dos Estados Unidos nos
próximos dois anos.

O pacto ainda necessita de
aprovação do Congresso ameri-
cano, mas o anúncio feito na
noite de terça-feira mostra
avanço no tema que levou o go-
verno a uma paralisação parcial
por falta de entendimento en-
tre os dois principais partidos –
Democrata e Republicano. Na
prática, isso reforçou a percep-
ção de que o Federal Reserve
(Fed, o banco central dos EUA)
pode começar a reduzir seu pro-
grama de compra de bônus já
em dezembro.

No Brasil, o fato de o dólar ter
recuado 3,39% nas quatro ses-
sões anteriores também abriu
espaço para que, ontem, parte
dos investidores realizasse lu-
cros. “Acompanhamos o merca-
do externo (onde o dólar sobe)
e há também realização. Como
houve quatro sessões de queda,
com muita gente vendendo
moeda, hoje houve um pouco
de recomposição”, comentou
profissional da mesa de câmbio
de um banco.

O avanço consistente do dó-
lar ocorreu a despeito de, pela
manhã, o Banco Central ter rea-
lizado mais um leilão de swap
(equivalente à venda de dólares
no mercado futuro), dentro de
sua programação diária. Na ope-
ração, o BC vendeu 10 mil con-
tratos, injetando US$ 497,4 mi-
lhões no sistema. À tarde, a insti-
tuição vendeu outros 20 mil
contratos (US$ 988,5 milhões),
desta vez para rolagem dos US$
9,930 bilhões de swaps que ven-
cem em janeiro.

● Cenário
“Explorávamos possíveis
datas para as trocas de
ofertas quando ele disse
que, infelizmente, não
teriam pronta a oferta até o
final do ano e pediram que
adiasse para janeiro.”

“Isso não diminui nosso
ímpeto de finalizar a oferta
este ano.”

Luiz Alberto Figueiredo
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




