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A relação institucional Brasil-Estados Unidos promete se expandir na parte relativa ao comércio 
com o novo governo de Barack Obama, segundo análise de Welber Barral, secretário de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele 
participou nesta quinta-feira do seminário Exportação – Prioridades e Oportunidades em 
Tempos de Crise, promovido pela Amcham-São Paulo. 

“Esperamos poder enfatizar o acordo existente entre o MDIC e o Departamento de Comércio 
americano que trata principalmente de promoção de comércio e eliminação de barreiras”, 
afirma Barral. 

O secretário adianta que já está marcada para março uma primeira reunião em Washington 
com a equipe da nova administração dos EUA. A expectativa é que o Brasil seja um dos 
primeiros países a promover esse tipo de encontro, conquistando espaço prioritário na agenda 
americana. 

Meta mantida 

Durante o encontro na Amcham, Welber Barral revelou a agenda de prioridades estabelecida 
pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) diante do complexo cenário internacional. A ideia 
é promover o aumento de: 

Investimentos fixos para 21% do Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a R$ 610 bilhões; 

Gasto privado com pesquisa e desenvolvimento, chegando a 0,65% do PIB (R$ 18,2 bilhões); 

10% no número de micro e pequenas empresas exportadoras; 

Participação nas exportações mundiais, de modo a atingir 1,25% do total. 

“O prazo de 2010 para alcance da meta de 1,25% das exportações globais está mantido. A 
ironia é que provavelmente o Brasil chegará a esse resultado ainda neste ano, não porque 
tenha ampliado as exportações, mas porque outros países estão muito mal, com perdas muito 
grandes, e o Brasil provavelmente ganhará uma fatia maior”, diz o secretário.  



Ele cita como exemplo o Chile, que registra queda de quase 30% no comércio exterior. 
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