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Notícias
COMÉRCIO INTERNACIONAL
Conselho Geral aprova alteração no Mecanismo de Revisão de Políticas
Comerciais *WTO
O Conselho Geral da OMC aprovou por unanimidade reforma no Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais (26/7) com o objetivo de melhorar o processo de revisão e
aprimorar o acompanhamento das políticas comerciais adotadas pelos membros.
A proposta de Decisão Ministerial representa a primeira alteração no Mecanismo desde
a sua criação em 1989. A decisão altera a periodicidade da revisão dos países, que
passará a ser a cada 7, 5 e 3 anos, ao invés dos atuais 6, 4 e 2 anos, período que varia em
função do nível de desenvolvimento do membro analisado.
Comércio eletrônico e a Conferência Ministerial da OMC*Washington Trade
Permanece a divisão entre os membros da OMC sobre o avanço dos trabalho na área de
comércio eletronico. Os países proponentes tem como objetivo aprofundar as discussões nesta tema e estabelecer um grupo de trabalho oficial no âmbito da OMC. Delegações de países em desenvolvimento reiteraram a importância de tratar das “lacunas
de conectividade” e maneiras de aprimorar a capacidade digital dos membros antes de
tratar de novas disciplinas em comércio eletrônico. Membros que apoiam o aprofundamento da discussão e que apresentaram propostas para a continuidade dos trabalhos
também se manifesetaram, e incluem Japão, Rússia e Austrália, Canadá, Colômbia, Qatar e Singapura.
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Brasil
FGV/SP – Julho 2017

World Economic Outlook Update
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Redução em Medidas Protecionistas: Brasil em destaque *Valor
Enquanto a OMC registra o menor ranking de medidas protecionistas desde 2008, de
acordo com o mais recente Relatório da OMC apresentado em 24 de julho, o Brasil lidera a lista de revisão de medidas restritivas ao comércio internacional, conforme apontado pelo Diretor Geral da OMC, Roberto Azevedo.
Modulações Necessárias para a Mc11. *WTO
Relatando o status das negociações em curso e já em tom de preparatória para próxima
Conferência Ministerial (MC11), o Diretor Geral da OMC, Roberto Azevêdo, teceu
comentários sobre o status das negociações e conclamou os países membros a serem
realistas, transparentes e a adotarem um sentido de urgência com vistas ao alcance de
progressos nas negociações, na última reunião do Conselho Geral do semestre.
EUA-China
Ocorreu o Primeiro “Diálogo Compreensivo Econômico” entre EUA e China
Na ocasião, foram vislumbrados os avanços em matérias comerciais relevantes para
ambas as partes. Em declaração conjunta, os Secretários norte-americanos do Comércio e do Tesouro reconheceram o objetivo comum de se reduzir o déficit comercial com
o parceiro asiático. Em relatório independente, a China afirmou que ambos os países
concordaram em fortalecer a cooperação construtiva por meio de diálogos e consultas.
Brexit
Grupo de Trabalho “EUA-UK” tem primeiro encontro e discute possível
acordo
Conduzida pelo Secretário de Comércio Internacional do Reino Unido, Dr. Liam Fox, e
o USTR Robert Lighthizer, as discussões envolveram previsibilidade e segurança para
negócios dos dois países após o Brexit e o fortalecimento das relações bilaterais, que
receberam destaque do presidente americano Donald Trump. Ambos aludiram a possibilidade de se lograr um acordo bilateral. Em seguida, Fox também se encontrou com o
Ministro da Economia do México para discutir relações comerciais.
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