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Perguntas que deverão orientar o debate entre os participantes:


Desde os anos 90, importantes fraturas emergem entre a governança multilateral do
comércio e a proliferação de acordos comerciais. Persiste a tendência à criação de
novos arranjos comerciais fora do contexto da OMC, tais como o acordo bilateral
entre China e EUA, novos acordos regionais e entre grupos regionais. Como você
vê esta fragmentação na governança econômica?



O conflito EUA-China e a extensão da crise econômica na Europa trazem uma nova
direção para a globalização, com maior ênfase em políticas industriais a nível
nacional com uma revisão para as cadeias globais de produção. Como você vê o
desenrolar desta tendência?



Há hoje um consenso sobre a necessidade de reformas nas instituições
multilaterais. Será possível contemplar um multilateralismo mais abrangente, que
incorpore maiores divergências nacionais. Que princípios norteariam esta revisão
do multilateralismo? Quais os caminhos políticos possíveis para a reforma da OMC:
limitações nas cláusulas de harmonização? Reformas no processo de tomada de
decisões? “Regras iguais para desiguais geram resultados injustos” é uma das
críticas aos que apontam a demanda por harmonização com elevado grau de
convergência. Como podemos responder a esta persistente crítica?



O Brasil sempre foi ativo na promoção do multilateralismo e encontrou nele um foro
para a inserção comercial, como devemos nos situar frente a esta crise institucional
e reorientação de tendências?
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