
A o que tudo indica, 2010 não é um bom ano, nos 
Estados Unidos, para se falar de livre-comércio com 
a América Latina. Em primeiro lugar, as taxas de 

desemprego continuam muito altas no país, acima de 10%, 
e o livre-comércio é visto por muitos como redução de postos 
de trabalho - pelo risco de estimular empresas norte-ameri
canas a se realocar no exterior ou permitir que importações 
de baixo custo ameacem a sobrevivência dessas. Em segundo 
lugar, o Partido Democrata, do presiden
te Barack Obama, é muito dependente 
do apoio sindical, e essas organizações 
já deixaram claro que se opõem a novos 
tratados de livre-comércio. Em terceiro 
lugar - e talvez mais i m p o r t a n t e , está 
o fato de que 2010 é ano de eleições legis
lativas. Pesquisas já indicam a possibilidade de os democra
tas perderem um número significativo de cadeiras, tanto na 
Câmara quanto no Senado. Isso já começa a ser comprovado. 
O republicano Scott Brown derrotou a democrata Martha 
Coakley na eleição especial realizada recentemente, no esta
do de Massachusetts, para substituir o senador Ted Kennedy, 
morto no ano passado. 

Com isso, o partido de Barack Obama perde o domínio 
no Senado. O crescimento econômico acelerado da China 
também contribuiu para a intensificação de sentimentos 

Um comércio mais 
livre entre Brasil e EUA 
promete ser vantajoso 

antilivre-comércio nos EUA. Há uma forte percepção, entre 
muitos americanos, de que a China concorre de forma desleal 
na economia global, mantendo sua moeda desvalorizada pa
ra inundar o mercado com exportações baratas. Esse coquetel 
desestimulará o Congresso dos EUA a considerar a aprovação 
de acordos pendentes com a Colômbia e o Panamá ainda nes
te ano. Por outro lado, se houvesse uma chance de progredir 
em direção a um acordo de livre-comércio com o Brasil, maior 
economia da América Latina, o ponto pacífico de que 2010 
será ruim para o comércio perderia validade. 

O fato é que tampouco o Brasil se mostra favorável a um 
acordo comercial com os EUA. Ao contrário, demonstrou resis
tência à criação da Área de Livre-comércio das Américas (Alca), 
ainda na Presidência de George W. Bush. Mais recentemente, 
o país tem demonstrado maior interesse em expandir suas re
lações comerciais com nações como a China, que tirou o lugar 
dos EUA como mercado mais importante para o Brasil. 

No entanto, existem alguns sinais de que o país sul-ame
ricano pode reavaliar sua posição, principalmente por causa 
de algumas tendências preocupantes em seu comércio inter
nacional. Dados recentemente divulgados mostraram uma 
queda preocupante, de 22,2%, nas exportações brasileiras. As 
vendas externas de produtos manufaturados registraram um 
declínio ainda maior, de 27,3%. As exportações para os EUA, 
que têm sido o maior mercado para manufaturados brasileiros, 
caíram alarmantes 42%. A principal razão para esse declínio 
foi a recessão nos EUA. Mas o Brasil também foi prejudicado 
pela valorização de 34% de sua moeda frente ao dólar. 

Já as vendas do Brasil para a China cresceram 23%. O 
problema, entretanto, é que a China comprou principal
mente minério de ferro e soja, agravando uma tendência à 
concentração das exportações em commodities. Em 2009, 

de acordo com a Associação Brasileira 
de Comércio Exterior, apenas 15% das 
exportações do Brasil foram de manu
faturados com valor agregado, contra 
70% de commodities. 

O secretário de Comércio Exterior 
do Brasil, Welber Barral, prometeu que, 

em 2010, o país "investirá fortemente nos EUA". Ele acrescentou 
que, como parte dessa estratégia, o governo irá considerar um 
acordo de investimento e de comércio bilateral com o país. 

Os EUA teriam muito a ganhar ao responder positiva
mente a qualquer esforço brasileiro nesse sentido. Por exem
plo, apesar da queda nas exportações do Brasil para os Esta
dos Unidos no ano passado, este se manteve como a principal 
fonte de importações do Brasil. Na verdade, o superávit co
mercial dos EUA com o Brasil aumentou, entre 2008 e 2009, de 
US$ 1,8 bilhão para US$ 4,4 bilhões. Um progresso em direção 
a um comércio mais livre entre o Brasil, um dos países mais 
dinâmicos das economias emergentes, e os EUA, a maior 
economia de mercado industrializada, promete ser vantajoso 
para ambos os países, durante estes tempos difíceis. 
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