
 

 

EUA cobram abertura no comércio 
Patrícia Campos Mello 
 
Em seu relatório de política comercial divulgado ontem, o governo americano deixou claro que 
a prioridade da Casa Branca é a geração de empregos, a exportação e a recuperação de seu 
mercado interno. O relatório reafirma o objetivo do presidente Barack Obama de dobrar as 
exportações americanas nos próximos cinco anos para gerar 2 milhões de empregos e cria 
uma série de agências de promoção à exportação. 
 
"Com a crise econômica, os EUA estão concentrados na recuperação de sua economia, estão 
muito mais focados para dentro do que em concessões", diz Adriana Dantas, advogada 
especialista em comércio internacional do King & Spalding. 
 
No relatório, que é entregue todo ano ao Congresso e delineia os objetivos da política 
comercial, os EUA se dizem comprometidos com o avanço da Rodada Doha, mas afirmam que 
a negociação depende essencialmente da maior abertura dos mercados dos grandes países 
emergentes. "(O avanço) depende de as economias em desenvolvimento avançadas aceitarem 
responsabilidade proporcional a sua influência econômica crescente", diz o texto. "O contexto 
da Rodada Doha é claro: os EUA são o país de mercado mais aberto do mundo." 
 
A ambiguidade dos EUA em relação à negociação comercial fica clara ao se considerar que os 
EUA ainda não têm um embaixador oficial para a OMC (o indicado, Michael Punke, ainda não 
foi confirmado pelo Congresso) e Obama não obteve e nem pediu o Trade Promotion Authority, 
mecanismo que permite ao Executivo negociar acordos comerciais. 
 
No relatório, os EUA voltam a dizer que suas concessões na negociação da rodada são claras e 
quantificáveis, enquanto a abertura nos grandes mercados emergentes, e consequente ganho 
dos EUA, é difícil de prever, por causa da grande flexibilidade concedida a essas nações. "Para 
progredir, é essencial que tenhamos mais clareza sobre o nível de contribuições dos mercados 
em desenvolvimento avançados"... "Em Doha, os EUA serão agressivos na cobrança de novos 
compromissos de países como China e Brasil", diz Adriana. 
 
Já em relação ao caso do algodão ? a OMC determinou que os subsídios americanos à cultura 
eram ilegais e autorizou o Brasil a retaliar os EUA ? o relatório limita-se a narrar a cronologia 
do ocorrido. O Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) 
não diz se vai adotar alguma modificação, quando, nem julga o mérito do caso. 
 
O USTR cita pela primeira vez o acordo-quadro de investimentos e comércio negociado entre 
Brasil e Estados Unidos desde dezembro, quando o representante de Comércio Ron Kirk se 
reuniu com o chanceler Celso Amorim em Brasília. 
 
Após dizer que Brasil, China, Índia e Rússia serão prioridade para a agenda comercial dos EUA, 
o relatório afirma: "Podemos avançar com um mecanismo bilateral mais forte, e em 2010 
vamos explorar opções para a criação de uma estrutura de diálogo comercial entre EUA e 
Brasil." O acordo seria como um foro bilateral para resolver atritos e identificar oportunidades 
comerciais. Mas seria bem menos ambicioso do que o tratado de investimentos que os EUA 
mantêm com o Uruguai, por exemplo. 
 
Também fica claro que sindicalistas e ambientalistas, com lobbies influentes no governo 
democrata, continuam com voz ativa na política comercial. O relatório diz que o governo está 
comprometido com o avanço dos três acordos de livre comércio pendentes ? com Panamá, 
Colômbia e Coreia. Mas, sintomaticamente, não estabelece prazo para concluir as negociações. 
Também volta a ressaltar a importância das cláusulas trabalhistas e ambientais em todos os 
acordos negociados pelos EUA. 
 



 

 

 
 

 
 
Superávit comercial é de US$ 394 milhões 
Renata Veríssimo 
 
É o menor saldo para fevereiro desde 2002 
 
A balança comercial registrou no mês passado superávit comercial de US$ 394 milhões, o 
menor valor desde 2002 para meses de fevereiro. O saldo é resultado da diferença entre 
exportações de US$ 12,197 bilhões e importações de US$ 11,803 bilhões. O pequeno 
superávit comercial é fruto do aquecimento da economia brasileira e do dólar barato, que 
impulsionam as compras de produtos importados.  
 
"O que mudou este mês, em relação às expectativas que tínhamos no início do ano, foi muito 
mais uma rápida recuperação das exportações porque as importações continuam aumentando 
num ritmo relativamente previsível", afirmou o secretário de comércio exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Welber Barral. Segundo ele, a demanda dos mercados compradores por 
produtos brasileiros, sobretudo dos países emergentes, já mostra sinais de melhora após a 
crise global. O governo não esperava esta reação rápida.  
 
A média diária das exportações em fevereiro foi de US$ 677,6 milhões e das importações, US$ 
655,7 milhões, recordes para meses de fevereiro. No acumulado do primeiro bimestre, as 
vendas externas somam US$ 23,5 bilhões e as importações, US$ 23,27 bilhões. O superávit no 
período foi de US$ 228 milhões, 81,5% menor que no primeiro bimestre de 2009 (US$ 1,23 
bilhão).  
 
Barral espera que o início do embarque da safra agrícola a partir da segunda quinzena de 
março ajude a reforçar os números das exportações e, em consequência, aumente o superávit 
comercial nos próximos meses. Ele não acredita em um déficit em 2010. "Os preços estão 
favoráveis e ainda há muita capacidade de recuperação dos principais mercados 
consumidores", justificou.  
 
Em fevereiro, as exportações de produtos básicos cresceram 36,3% em relação ao mesmo 
período de 2009, com destaque para minério de cobre e petróleo. Do lado das importações, os 
bens de consumo (54,3%) e combustíveis e lubrificantes (92,8%) foram os que registraram as 
maiores altas em relação a fevereiro do ano passado. 



 

 

 

 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B14. 
 
 


