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Os Estados Unidos despertaram para a importância do Brasil no cenário mundial. É assim que 
alguns analistas econômicos têm visto a recente visita de membros do alto escalão do governo 
americano ao país. Não falam apenas da secretária de Estado americano, Hillary Clinton, que 
aproveitou um giro pela região para ir a Brasília, além de outros cinco países latino 
americanos.  
 
Até porque o governo americano prefere separar assuntos políticos  da alçada de Hillary  dos 
negócios, que ficam a cargo de outros integrantes da equipe. Cinco deles virão ao Brasil nas 
próximas semanas, entre eles o representante de comércio Ron Kirk. 
 
"Por causa da demora do Congresso americano em aprovar a nomeação do novo embaixador, 
Thomas Shannon, para o Brasil, todas essas visitas se concentraram agora" explica o 
presidente da Câmara de Comércio Americana (Amcham), Gabriel Rico. "O Brasil é muito 
importante e desperta muito interesse", completa. Entre os assuntos a serem discutidos está o 
grande déficit da balança comercial que o Brasil acumulou no ano passado com os Estados 
Unidos, de US$ 4,4 bilhões. Cenário muito diferente dos anos anteriores, quando de 2000 a 
2008 registrou saldo de US$ 50 bilhões. 
 
Com a preocupação de intensificar o fluxo bilateral de negócios, o secretário de Comércio do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Welber Barrai, anunciou, 
recentemente, que a prioridade do governo este ano será o mercado americano. Para isso, o 
MDIC vai aumentar as ações na área da promoção comercial. 
 
"O Brasil é a única grande potência econômica mundial com a qual o governo americano não 
tem acordo bilateral de comércio" lamenta Rico. Há acordos, principalmente com relação à 
redução tarifárias, que não podem ser negociados entre as duas nações sem o aval ou a 
inclusão do Mercosul. No entanto, na área de investimentos, por exemplo, é possível negociar 
de forma independente do bloco comercial, como fez o Uruguai. 
 
"Os Estados Unidos continuam sendo os maiores investidores diretos no Brasil, ao lado de 
países da União Européia", diz o professor de Economia da PUC - SP, Antônio Corrêa de 
Lacerda. Só no ano passado, o fluxo de investimento direto estrangeiro vindo do país chegou a 
US$ 4,9 bilhões, atrás apenas da Holanda, com US$ 6,5 bilhões, de acordo com dados do 
Banco Central. Há também ainda um acordo com relação a tributos que podem beneficiar 
ambos os países. "Precisamos o mais rapidamente possível de um acordo que evite a 
bitributação de empresas brasileiras nos Estados Unidos e de empresas americanas aqui" 
defende Rico.  
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O estreitamento das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos é defendido por 
parlamentares brasileiros de diferentes partidos políticos. Em recente artigo oferecido com 
exclusividade ao BRASIL ECONÔMICO, os deputados Maurício Rands (PT-PE) e Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), destacam que o fluxo de comércio entre os dois países está na ordem dos 
US$ 35 bilhões.  
 
Mas criticam a falta de relações bilaterais mais estruturadas e institucionalizadas. "Cresce a 
percepção de que a questão tributária inibe um maior volume de investimentos das empresas 
nos dois países. Um problema recorrente é o da chamada bitributação. Lucros, dividendos e 
royalties ficam submetidos, assim, a uma dupla carga tributária que diminui a competitividade 
daquele investimento." Os deputados apoiam uma redução de alíquotas de imposto de renda 
cobradas pelo Brasil que seria condicionada a um aumento proporcional dos investimentos 
americanos no Brasil, de modo a compensar qualquer perda fiscal para a receita brasileira.  
 



Outro benefício deste acordo, segundo Rands e Hauly, é o combate à evasão fiscal.  
 
A anulação da bitributação, portanto, poderia contribuir para impulsionar a internacionalização 
das empresas brasileiras atraindo também investimento direto estrangeiro.  
 

 



Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 8-9. 


