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Encontros de autoridades americanas com ministros e empresários deixaram negociação de 
sobretaxas para depois 
 
Um dia após o governo anunciar retaliação comercial de US$ 591 milhões a 102 itens 
americanos, lista que vai desde trigo a perfumes, representantes do Executivo e Legislativo 
dos Estados Unidos se reuniram ontem em Brasília com empresários e autoridades dos dois 
países. Mas a reação aos subsídios dos EUA ao algodão, após oito anos de negociações na 
Organização Mundial do Comércio (OMC), não foi o principal tema dos encontros de Gary 
Locke, secretário de Comércio, e o deputado Michael Froman, conselheiro adjunto de 
Segurança Nacional para Assuntos Econômicos Internacionais. Eles conversaram com os 
ministros Dilma Rousseff, da Casa Civil, e Miguel Jorge, de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. 
 
Os EUA, informou o ministro Jorge, deverão apresentar uma contraproposta apenas na 
primeira semana de abril, para evitar a retaliação. Nesta data, quando as sobretaxas entrarem 
em vigor na véspera, haverá um encontro entre autoridades brasileiras e o representante de 
comércio dos EUA, Ron Kirk. Sob seu comando, o USTR é b órgão da Casa Branca responsável 
por negociações comercial. 
 
Locke e as demais autoridades não trouxeram contraproposta porque não são eles que 
negociam em nome dos EUA. O secretário do Comércio, em um encontro com ministro mais 
cedo, informou da disposição do governo americano em negociar. Segundo ele, Locke disse 
que "não interessa aos EUA, nem a ninguém", entrar numa guerra comercial. O caminho é a 
negociação", disse Miguel Jorge. O ministro duvida de uma contrarretaliação e avisa: "Não 
vamos recuar se não houver alguma compensação". 
 
Pela manhã, Locke se encontrou por quase uma hora com Miguel Jorge no Ministério do 
Desenvolvimento. Disse na saída apenas que amava o Brasil e que teve uma "boa reunião". 
Acompanhado do embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, seguiu para um almoço no 
Itamaraty com Dilma Rousseff e empresários. Mais cedo, Locke e comitiva se reuniram com o 
embaixador Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, subsecretário de Assuntos Econômicos e 
Tecnológicos do Itamaraty. A pauta era a agenda econômica bilateral como um todo, 
sobretudo bitributação e energia. 
 
Fórum empresarial 
 
A agenda original de Locke previa apenas a participação num fórum empresarial binacional, 
que reúne semestralmente 20 empresários dos dois países para explicar, entre outros temas, a 
agenda comercial externa americana. O tema de sua apresentação foi o programa Iniciativa de 
Exportações Domésticas (NEI, na sigla em inglês), do governo Barack Oba-ma, que visa elevar 
a competitividade das empresas no exterior e busca gerar empregos nos EUA. O secretário 
veio acompanhado de Francisco Sanchez, conselheiro para Administração Comercial 
Internacional. 
 
"Os EUA têm forte relacionamento comercial com o Brasil, representando cerca de US$ 46,3 
bilhões em produtos e comércio bilateral em 2009. As exportações de mercadorias para o 
Brasil foram de US$ 26,2 bilhões em 2009. O Brasil é o 10a maior mercado para as 
exportações dos EUA, mas os governos dos dois países podem fazer mais para criar um 
arcabouço para que os negócios sejam bem sucedidos", afirmou Locke via comunicado da 
Embaixada. 

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 14. 


