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Quando um prazo final é realmente um
prazo final? Na rodada de negociações
comerciais de Doha, talvez nunca.

Nesta semana, mais de 50 ministros de
comércio exterior se encontrarão em
Genebra no encontro que é considerado a últi-
ma chance para um acordo de comércio com
vistas a estimular o crescimento da economia
mundial e aliviar a miséria em países pobres.

Mas grandes diferenças entre os países se
mantêm e a chegada a um acordo geral nesta
semana parece improvável, ainda que líderes
como o presidente dos Estados Unidos,
George W. Bush, tenham reassumido o com-
promisso para obter um acordo.

“Eu não vejo como eles podem fechar um
acordo”, diz Susan Sechler, autoridade de
agricultura dos Estados Unidos no governo
Carter (1977—81) que é agora diretora de
política para comércio exterior e desenvolvi-
mento do Fundo Marshall Alemão, um cen-
tro de pesquisas que trabalha para o fortale-

cimento da cooperação entre EUA e Europa.
Lançadas em Doha, capital do Catar, em

2001, as negociações estão um ano e meio
atrasadas e vários prazos já foram ultrapas-
sados. Os ministros da Organização Mundial
do Comércio reuniram-
se em Hong Kong em
dezembro, mas não obti-
veram muito sucesso.
Representantes de
comércio exterior já ini-
ciaram conversas sobre
uma próxima reunião no
mês que vem. Agora o
relógio está avançando
em direção a um prazo
baseado na realidade
política americana e que
muitos consideram difí-
cil, que é o fim do ano.

A autoridade de promoção de comércio
exterior de Bush, reassegurada em 2002,
expira em junho próximo. O sistema permi-
te que qualquer acordo de comércio exterior
negociado pelo presidente seja aprovado ou
rejeitado no Congresso americano, sem

emendas. Há vários meses a Casa Branca
tem dito que as negociações de Doha — não
apenas as linhas gerais de um acordo, mas
os múltiplos detalhes que levam meses para
serem negociados — necessitam ser con-
cluídas até o fim do ano, de forma que Bush
tenha tempo para passar o acordo pelo
Congresso. Um atraso poderia implicar a
eliminação do acordo por interesses de
lobby em Washington. 

No entanto, até mesmo este prazo pode
não ser tão fixo e rápido. Em um acordo de
comércio exterior anterior chamado Rodada
Uruguai, as negociações estenderam-se por
oito anos. Em meados de 1993, na rodada
final de negociações, congressistas america-
nos aprovaram uma extensão de nove meses
da autoridade de negociação do então presi-
dente Bill Clinton, com o objetivo exclusivo
de concluir o acordo.

Membros do governo americano dizem
que seria arriscado tentar uma manobra
semelhante desta vez. Em meados da déca-
da de 90, havia um amplo consenso por
ambos os partidos em Washington com rela-
ção ao apoio à liberalização do comércio
exterior. Hoje praticamente não existe esse
consenso, o que põe em dúvida a possibili-
dade de Bush obter uma extensão.

Esticar as negociações até o terceiro tri-
mestre também traz outros problemas.
Vários países, como o Brasil e os EUA, têm
eleições que deverão distrair seus represen-
tantes e dificultar compromisso por parte dos
políticos, resultando em até mesmo menos
tempo para a conclusão de um acordo antes
que a autoridade fast-track de Bush expire.

Peter Allgeier, embaixador dos EUA na
OMC, descreveu as próximas semanas como
um “momento crítico” para as negociações de
Doha. Embora permaneçam disputas sobre
tarifas industriais, ele afirmou que as dife-
renças maiores ainda estão na agricultura,
onde os EUA e a Europa estão em desacordo
com relação à intensidade do corte de tarifas
e políticas domésticas de suporte que acabam
causando distorções no comércio internacio-
nal. “Há um grande hiato”, disse Allgeier.

Pascal Lamy, presidente da OMC, já
disse que os EUA e a UE podem ter um ponto
de acordo na proposta oferecido pelo Grupo
dos 20, que inclui Brasil, China e Índia.

Para a Europa, isso significaria aumen-
tar a média de cortes de tarifas agrícolas
dos 38% que ela propôs para 54%. Para os
EUA, cortar seus subsídios que mais distor-
cem o comércio em 70% — e não os 60% que
o país ofereceu. Nenhum dos dois comenta
sua posição nas negociações.

Quantos prazos ainda restam para Doha?
Encontro desta semana é visto como última chance de se chegar a acordo comercial

Pascal Lamy

Por Greg Hitt em Washington e Scott Miller em
Bruxelas, do The Wall Street Journal. 
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A visão que guiava a Microsoft
Corp. desde sua fundação era a de um
computador em cada mesa, todos
rodando o software da empresa. O
próximo sonho envolve todos os tele-
fone de escritório.

Hoje, a Microsoft anunciará um
grande ataque ao mercado de telefone
de empresas, incluindo telefones de
mesa e aparelhos de teleconferência
que foram criados pela empresa e os
quais serão vendidos por parceiros. O
anúncio será focado em mudanças
nos programas da Microsoft que tor-
nam funções de voz, tais como fazer
uma chamada telefônica e receber
mensagens de voz, possíveis. 

O plano prepara a Microsoft para
enfrentar outros gigantes como a
Cisco Systems Inc., em um amplo
movimento da indústria no sentido de
substituir sistemas telefônicos tradi-
cionais por tecnologias de Internet
mais flexíveis e baratas.

Até agora, a maioria dos telefones
de empresa eram operados por siste-

mas de comutação exclusi-
vos — os PABXs — que são
separados dos servidores que
administram emails e outros sistemas
de comunicação. As novas tecnologias
baseadas na internet tornam mais
fácil a utilização de softwares e servi-
dores para combinar email, caixa pos-
tal, chamada telefônica, teleconferên-
cias e mensagens instantâneas em um
único sistema.

O plano da Microsoft intensifica

bastante seu ataque a um mercado de
alta prioridade no qual a empresa não
teve muito sucesso até agora. Já faz
alguns anos que o presidente do conse-
lho da Microsoft, Bill Gates, faz pres-
são para que a empresa entre no mer-

cado de voz. A estratégia é baseada
em parte na crença de que as comu-
nicações de voz virão a ser operadas
por servidores que usam software da

Microsoft e um chip inven-
tado pela Intel Corp., a

mesma combinação que
reformulou os microcomputa-
dores décadas atrás.

Em abril, a empresa
anunciou planos de investi-

mentos em pesquisa e desen-
volvimento que ficaram US$ 2

bilhões acima das expectativas,
segundo analistas. Uma grande parte
do aumento está alocada para negó-
cios de comunicação, dizem os execu-
tivos da Microsoft.

“As empresas nunca estiveram
muito seguras da seriedade da
Microsoft na área de voz, mas esse
investimento parece tirar as dúvi-

das”, diz Reuben Chaudhury, diretor
do grupo de comunicações da Mercer
Management Consulting.

A importância da iniciativa tam-
bém é ressaltada pela escolha do seu
arquiteto: Anoop Gupta, que foi profes-
sor na Universidade Stanford e agora é
um alto executivo da Microsoft, tendo
sido assistente de Gates antes de ser
escolhido para criar e dirigir o grupo
de comunicações em 2003.

Pelo plano, a Microsoft anunciará
hoje parcerias com a Polycom Inc., a
LG-Nortel Co. e a Thomson Telecom
para fabricar e vender, até junho de
2007, telefones de internet criados pela
empresa. Os aparelhos são conectados
à rede de uma empresa e desenvolvi-
dos para operar com os PCs dos empre-
gados, tornando assim mais fácil efe-
tuar tarefas como discar para um pes-
soa clicando no seu nome em um apli-
cativo da Microsoft como o Word ou o
Outlook. A Microsoft anunciará um
aparelho de videoconferência chamado
Round Table, que gira automaticamen-
te para focar uma câmera em cada
pessoa que começa a falar.

Microsoft quer tomar conta das centrais telefônicas de empresas

APHELPS DODGE,
mineradora americana,

deve anunciar hoje a aqui-
sição das canadenses Inco e
Falconbridge. O negócio
torna a Phelps uma das
superpotências do setor,
líder mundial em produção
de níquel e segunda em
cobre e molibideno.

* * *

n Warren Buffett disse que
vai doar cerca de US$ 30
bilhões, a maior parte de
sua fortuna, à Fundação
Bill & Melinda Gates. O
investidor americano, um
dos homens mais ricos do
mundo, pretende doar 85%
de suas ações da holding
Berkshire Hathaway, o
equivalente a US$ 44
bilhões, a cinco fundações.

* * *

n A Airbus colocou cente-
nas de engenheiros e traba-
lhadores para fazer hora
extra em sua fábrica de
Toulouse, na França, numa
tentativa de restaurar o
cronograma original da
produção do superjumbo
A380, atrasado em um ano.

* * *

n A economia da China vai
crescer pelo menos 10% em
todo o ano de 2006, disse o
presidente do banco cen-
tral Zhou Xiaochuan.

n A Anadarko, petrolífera
americana, anunciou a
compra simultânea das ri-
vais Kerr-McGee e Western
Gas por um total de US$
21,1 bilhões, tornando-se a
quinta maior produtora de
petróleo e gás nos EUA. 

* * *

n A Rosneft, petrolífera
estatal russa, definiu entre
US$ 5,85 e US$ 7,85 o preço
de sua ação na abertura de
capital prevista para 13 de
julho, o que lhe dá um
valor de mercado de até
US$ 80 bilhões, o maior da
Rússia. A rival Lukoil tem
valor de mercado de US$
62,3 bilhões.

* * *

n A Comissão Européia
pode abrir uma investiga-
ção de atitudes anticoncor-
renciais no setor de teleco-
municações no próximo
ano, depois que os atuais
inquéritos dos setores de
energia e bancário forem
concluídos, disse a comissá-
ria antitruste Neelie Kroes.

* * *

n A Intel lança hoje o
Woodcrest, um chip para
servidores que segundo a
empresa é duas vezes mais
rápido e consome 40%
menos energia que seus
antecessores.

I NTERNAC IONAL

ATELEVISA, do México,
associada a um grupo

de grandes investidores, fez
uma proposta na casa dos
US$ 11 bilhões pela
Univision, maior rede de
TV de língua espanhola dos
EUA, disseram pessoas a
par do assunto.

* * *

■ A Bolívia vai processar
ex-executivos da Enron e
ex-autoridades bolivianas,
acusando-os de fraude no
gasoduto Brasil—Bolívia,
disse o ministro da Energia,
Andrés Soliz. O governo
acusa a falida energética
americana de ter pago pro-
pinas e recebido lucros
indevidos do gasoduto. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

■ A Siemens, da Alema-
nha, disse que vai investir
até US$ 30 milhões nos pró-
ximos três anos para
expandir a capacidade de
suas fábricas de transfor-
madores e outros mate-
riais elétricos na
Colômbia, para atender ao
crescimento da demanda.

* * *

■ A Argentina deve ter
crescimento econômico de
8% este ano, disse o presi-
dente do BC argentino,
Martin Redrado. A infla-
ção, disse ele, vem caindo
depois de ter chegado aos
12% e deve fechar o ano
entre 8% e 11%.

R E G I O N A L
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Aparelhos de telefonia 
desenvolvidos com a nova 
tecnologia da Microsoft

A Arcelor SA disse que acei-
tou ser adquirida por Œ 27 bilhões
pela rival Mittal Steel Co., pondo
fim a cinco meses de batalha
numa das mais acirradas dispu-
tas de aquisição da Europa.

A combinação das duas
maiores siderúrgicas do mundo,

que ainda precisa ser aprovada
por acionistas, vai formar uma
gigante com operações em todo
o mundo. Com uma participa-
ção de mais de 10% do mercado
mundial, a união seria mais de
três vezes
maior que
sua rival
mais próxi-
ma, a
Nippon Steel
Corp., japo-
nesa que é
acionista da
U s i m i n a s
SA.

E s s a
d i n â m i c a ,
d i z e m
alguns, agitaria a indústria side-
rúrgica em todo o mundo e pode-
ria levar a mais fusões e alian-
ças que criariam alguns gigan-
tes no setor. Muitos analistas
agora esperam uma rodada de
negócios em outros grandes paí-
ses siderúrgicos, como Brasil,
Japão, Coréia, China e Rússia.

A Arcelor concordou em
mudar radicalmente seu curso
depois de meses tentando
rechaçar a oferta hostil da
Mittal, depois que esta, durante
o fim de semana, aumentou sua

oferta em 14%, para Œ 40,40 por
ação da Arcelor.

A Mittal, que tem sede na
Holanda mas opera a partir de
Londres, também aceitou ter
mais membros do conselho e
diretores nomeados pela
Arcelor. O presidente do conse-
lho da Arcelor, Joseph Kinsch,
presidirá o conselho da nova
empresa por até três anos. A
Arcelor vai nomear o diretor-
presidente.

O conselho incluirá seis
membros de cada uma das duas
empresas, além de três repre-
sentantes de acionistas impor-
tantes da Arcelor tais como o
governo de Luxemburgo e três
dos empregados. 

A empresa resultante vai se
chamar Arcelor-Mittal. A famí-
lia de Lakshmi Mittal, presiden-
te da Mittal, controlará 43,5% do
grupo combinado, e o empresá-
rio se comprometeu a não ven-
der nenhuma ação durante qua-
tro anos.

Um porta-voz da Mittal disse:
“Nós sempre buscamos uma
recomendação de fusão que aten-
da aos interesses de todos os
acionistas — estamos felizes que
isso tenha sido obtido agora.”

“Eu acho que é um bom
negócio”, disse o investidor
Romain Zaleski, maior acionis-
ta da Arcelor, com uma fatia de
7,8%. “Estou confiante no futuro
da empresa depois da fusão.”

Guy Dollé, atual diretor-pre-
sidente da Arcelor — empresa
sediada em Luxemburgo —,
ainda não decidiu se vai conti-
nuar, segundo várias pessoas
envolvidas no acordo. Não foi
possível contatar Dollé para
comentar.

A Mittal já disse que não
faria demissões além das já pla-
nejadas pela Arcelor e que
todos os executivos seriam pre-
servados.

A união da Arcelor com a
Mittal criaria uma siderúrgica
de uma escala similar às das
três maiores companhias de
minério de ferro do mundo: a
Companhia Vale do Rio Doce e
as anglo-australianas Rio Tinto
PLC e BHP Billiton Ltd. Essas
mineradores têm tido um oligo-
pólio do ingrediente fundamen-
tal da siderurgia nos últimos
anos, com a demanda de aço
forte, elevando os preços do
minério. A Mittal é uma das
poucas siderúrgicas que tem
fontes de matéria-prima em

muitas das localidades onde
opera e a Arcelor-Mittal pode
ter mais poder de barganha nas
negociações com as empresas
de minério de ferro.

A Arcelor-Mittal também
poderá ter mais alavancagem
para definir preços do aço e
negociar contratos de longo
prazo com grandes clientes
como as montadoras Toyota
Motor Corp. e General Motors
Co. e fabricantes de eletrodo-
mésticos como a Whirlpool
Corp., dona da Brastemp.

Alguns clientes e outras side-
rúrgicas já expressaram seu
temor de que uma empresa tão
grande poderia ter uma concen-
tração de poder em suas mãos.
Executivos da Mittal têm argu-
mentado, porém, que uma side-
rúrgica maior é mais capaz de
administrar as idas e vindas do
mercado — produzindo menos
aço quando a demanda é fraca e
aumentando a produção quando
ela é alta.

A Mittal disse que identifi-
cou US$ 1 bilhão em redução de
custos no acordo, mas espera-se
que esse número cresça pelo
menos 50% conforme as duas
empresas avançarem em suas
conversas, disseram pessoas
próximas ao assunto.

A Mittal está pagando por
ação da Arcelor cerca de o
dobro da cotação antes de a
oferta hostil ser anunciada em
janeiro, uma alta de Œ 9 bilhões.
Esse é um dos maiores ágios já
pagos numa aquisição de conhe-
cimento público.

As duas devem decidir mais
tarde o que fazer com a cana-
dense Dofasco Inc., comprada
recentemente pela Arcelor.

Arcelor aceita oferta de Œ 27 bilhões 
da Mittal. Fusão cria titã da siderurgia

Lakshmi Mittal

Determinação de aço
O conselho da Arcelor aceitou ontem a 
nova oferta da Mittal de Œ 27 bilhões.
Abaixo, como a empresa resultante se 
compara com rivais, em produção anual 
de aço bruto, em milhões de toneladas:  

Nota: Dados da Arcelor incluem os valores pro forma 
das aquisições da Dofasco e da Acesita, e os 
números da Mittal incluem valores pro forma das 
compras da KMK e da ISG

Fonte: as empresas, Metal Bulletin

Mittal Steel

Arcelor

Nippon Steel

JFE Steel

Baosteel

60

53

33

31

30

23

113
Arcelor e
Mittal Steel

Posco

Por Jason Singer em Londres e Paul
Glader em Pittsburgh, do The Wall
Street Journal. 
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Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas , São Paulo, 26 maio 2006. Economia, p. B8. 
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