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China diz que se esforçará para chegar à fase um de
acordo comercial com EUA 

Analistas avaliam que acordo possa ocorrer só no
próximo ano, uma vez que China pressiona por uma
reversão tarifária mais extensa e o governo dos EUA
responde com demandas elevadas.

Presidente da China, Xi Jinping, e presidente dos
EUA, Donald Trump, se cumprimentam em imagem
de novembro de 2017. - Foto: Damir Sagolj/Reuters

A China se esforçará para chegar a um acordo co-
mercial inicial com os Estados Unidos enquanto os
dois lados mantêm os canais de comunicação aber-
tos, disse o Ministério do Comércio chinês nesta
quinta-feira (21), na tentativa de acalmar os temores
de que as negociações possam estar desandando.

A China está disposta a trabalhar com os Estados
Unidos para resolver as principais preocupações de
cada parte com base na igualdade e no respeito mú-
tuo, e tentará arduamente chegar à "fase um" de um
acordo, disse Gao Feng, porta-voz do ministério, are-
pórteres.

"Isso está de acordo com os interesses tanto da China
quanto dos Estados Unidos e do mundo", disse Gao.

Economistas alertam que a prolongada disputa co-
mercial entre China e Estados Unidos está au-
mentando os riscos para a economia global ao
interromper as cadeias de oferta, desencorajar o in-
vestimento e afetar a confiança dos negócios.

A conclusão da fase um de um acordo pode ser adiada
para o próximo ano, disseram especialistas em co-
mércio e pessoas próximas à Casa Branca à Reuters
anteriormente, conforme Pequim pressiona por uma
reversão tarifária mais extensa e o governo dos EUA
responde com suas próprias demandas elevadas.

A China convidou os principais negociadores co-

merciais dos EUA para uma nova rodada de ne-
gociações presenciais em Pequim, informou o Wall
Street Journal nesta quinta-feira, citando fontes não
identificadas, acrescentando que Pequim espera que
a rodada de conversas possa ocorrer antes do feriado
de Ação de Graças nos Estados Unidos na próxima
quinta-feira.

As autoridades norte-americanas indicaram que es-
tariam dispostas a se encontrar pessoalmente, mas
não se comprometeram com uma data, disse a no-
tícia, e estariam relutantes em viajar para as ne-
gociações a menos que a China deixe claro que
assumirá compromissos em relação à proteção à
propriedade intelectual, transferências forçadas de
tecnologia e compras agrícolas.

Gao, quando questionado sobre os pontos difíceis e
se eles estavam relacionados à demanda de Was-
hington de que a China compre mais produtos agrí-
colas dos EUA e às reversões tarifárias, disse que não
tinha mais informações a divulgar além do fato de
que ambas as partes continuarão se comunicando, e
de que "rumores externos não são precisos."
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6.	Proposta assegura autonomia administrativa e
financeira do INPI 

A proposta está em tramitação na Câmara dos De-
putados

O Projeto de Lei 4819/19 assegura autonomia ad-
ministrativa e financeira do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), responsável pelo re-
gistro de marcas e patentes, entre outras atribuições.
O texto altera a Lei 5648/70, que criou a autarquia,
atualmente vinculada ao Ministério da Economia.

A proposta está em tramitação na Câmara dos De-
putados. "Os dados evidenciam que o INPI é uma das
autoridades de registro de patentes com maior di-
ficuldade para analisar os novos pedidos, colocando
o Brasil no penúltimo lugar de todos os países ana-
lisados", disse o autor da proposta, deputado Gil-
denemyr (PL-MA).

Para o parlamentar, o trabalho da autarquia deve ser
agilizado. "Embora o INPI seja um órgão su-
peravitário, nos últimos anos os seus recursos foram

contingenciados de forma recorrente, im-
possibilitando que as receitas arrecadadas da so-
ciedade fossem destinadas àprestaçãodos serviços."

O texto também reduz prazos processuais es-
tabelecidos na Lei de Patentes (lei 9279/96) que, se-
gundo Pastor Gildenemyr, são considerados
excessivos. Entre outros, o prazo de sigilo do pedido
depatente baixaráde18 para 12 meses; eo prazo para
requerimento do pedido de patente cairá de 36 para
18 meses.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será ana-
lisado pelas comissões de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria, Comércio e Serviços; de
Trabalho,deAdministração eServiço Público; deFi-
nanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
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