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O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, incentivará a 
entrada de mais companhias brasileiras no mercado dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira 
(29/02), na posse do Conselho de Administração da Amcham em São Paulo, ele desafiou a 
entidade a trabalhar por esse movimento. 
 
“Lanço um desafio ao Conselho da Amcham para ampliar o número de empresas brasileiras 
que exportam para o mercado americano. Ainda verificamos uma diferença significativa entre 
o número das que importam dos Estados Unidos e das que exportam àquele país”, diz Miguel 
Jorge. 
 
De acordo com ele, 14 mil companhias nacionais compraram produtos dos Estados Unidos em 
2007, um aumento de 13,5% em relação ao ano interior, enquanto apenas 8 mil venderam 
para esse parceiro.  
 
Ele afirma que 80% dos produtos exportados ao país, ainda hoje o principal destino individual 
das vendas externas brasileiras, são industrializados. “É um importante mercado para nossos 
produtos de alto valor agregado”, reforça. 
 
O ministro destaca que nos últimos cinco anos a participação dos Estados Unidos no comércio 
exterior do Brasil caiu de 25% para 16,5%, embora em termos absolutos tenha aumentado. 
 
Cooperação 
 
Miguel Jorge acredita que a cooperação entre os dois países tem se intensificado desde o 
encontro entre Lula e Bush no Brasil em 2007. Nesse sentido, ele destaca a importância do 
CEO Fórum, que se reúne duas vezes ao ano para debater uma agenda comum voltada a 
questões como a bitributação, o treinamento conjunto de mão-de-obra e o intercâmbio 
tecnológico. 
 
Antes da próxima reunião, em abril, o ministro se encontrará com o secretário de Comércio 
dos Estados Unidos, Carlos Gutierrez, que considera um interlocutor essencial para a 
intensificação do comércio bilateral. 
 
Com relação às eleições presidenciais americanas que se aproximam, Miguel Jorge preferiu se 
abster de comentários. “A preferência pelos candidatos não é relevante, mas sim o trabalho de 
aumento do fluxo de comércio.” 
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