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A ampliação das oportunidades de comércio e investimentos entre o Brasil e os Estados Unidos 
ainda depende muito da eliminação de conceitos equivocados que cada um dos países ainda 
mantém a respeito da cultura de negócios do outro. A avaliação é de Danny DeVito, ministro 
conselheiro para Assuntos Comerciais da embaixada americana.  

Segundo ele, recentemente essa dificuldade vem sendo combatida com a intensificação do 
diálogo bilateral envolvendo governos e empresariado.  

“Temos que derrubar as barreiras da falta de conhecimento, eliminar os conceitos 
preestabelecidos e equivocados. Vejo, porém, que o cenário atual é positivo para que isso 
aconteça porque o diálogo está se aprofundando, e, Brasil e EUA caminham para uma relação 
mais próxima e duradoura”, destacou DeVito, que participou nesta quinta-feira (08/04) do 
seminário Intermodal Connection USA. O evento faz parte da 16ª Intermodal South America, 
feira realizada entre os dias 06 e 08/04 no Transamérica Expo Center em São Paulo e que 
contou com participação especial da Amcham em palestras e com um estande do 
Departamento de Comércio Exterior. 

Dentre os recentes avanços da interação bilateral, DeVito cita no âmbito governamental, o 
memorando de entendimento sobre biocombustíveis; o documento para cooperação triangular 
com vistas ao fortalecimento do legislativo em Guiné Bissau e o acordo de cooperação em 
educação. Também estão em desenvolvimento mecanismos de consultas públicas e grupos de 
trabalho para fazer o elo do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento com o 
Departamento de Comércio dos EUA, com objetivo principal de facilitar negócios e 
investimentos. 

DVito lembra ainda o CEO Forum Brasil-EUA, que discute questões como um acordo para 
eliminar a bitributação e a possibilidade de um tratado de investimentos. 

Ainda conforme o ministro, a embaixada americana tem realizado missões em ambos os países 
para garantir informações relevantes à iniciativa privada e às agências reguladoras, e reduzir a 
burocracia alfandegária. 

 

 



Momento positivo e promoção 
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Camila Moura, gerente de Comércio Exterior da Amcham, destacou durante o evento que o 
Brasil ganhou maior destaque no cenário internacional no pós-crise e pelo fato de ter sido 
escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. “É o momento ideal 
para exposição das marcas e produtos brasileiros no mercado global. Camila disse ainda que, 
dentre os grandes desafios atuais, está a recuperação das exportações brasileiras aos Estados 
Unidos, que caíram devido à turbulência financeira. “Devemos nos preparar muito porque 
enfrentaremos grande competição com outros países para conquistar espaço.” 
 

 

 



DeVito concordou que o Brasil deve aproveitar esta fase para se promover mais. Ele comentou 
que muitos executivos americanos não sabem que, enquanto o consumo se retraiu 
domesticamente com o alto nível de endividamento, no Brasil ,o quadro é completamente 
diferente, com força nas vendas internas devido à ascensão das classes C e D e ao crédito em 
expansão. O ministro disse ainda que é preciso um trabalho cuidadoso para explicar as 
peculiaridades macroeconômicas e legais do País.  

Case Genuína Lindoya 

A empresa de água mineral Genuína Lindoya iniciou recentemente seu processo de 
internacionalização, estabelecendo-se nos Estados Unidos. O primeiro passo foi a participação 
em uma missão empresarial promovida pela Amcham, na qual foram realizadas reuniões com 
redes varejistas e companhias logísticas.  

Para Martin Ruette, diretor executivo da empresa, nos últimos 15 anos, o Brasil conseguiu 
maior repercussão nos Estados Unidos.”A situação é diferente. Há muitos produtos brasileiros 
‘na moda’, como água de coco, açaí e biquínis.” 

A dica de Ruette é que os empresários interessados no mercado americano participem de 
missões, compreendam a dinâmica de negócios e busquem fazer estudos até chegar a um 
diferencial, que, no caso da Genuína Lindoya foi a água com fibras prebióticas. “Lá existe uma 
gama enorme de produtos nas gôndolas, mas os americanos sempre estão abertos e gostam 
muito de inovações.” 

Contrato de exportações 

O advogado Julio Barbosa, especializado em Direito Internacional e com escritório sediado em 
Miami, também participou do encontro na Intermodal. Ele destacou os principais pontos que 
devem constar em contratos de exportação aos Estados Unidos para evitar problemas: 
descrição dos produtos; quantidade; prazos de entrega; duração do contrato; assistência 
técnica e garantias; cláusulas de responsabilidade civil, leis e foro aplicáveis; e métodos de 
resolução de disputas e litígios aplicáveis. 

“Aqui no Brasil, quando as empresas vão à Corte, é possível discutir cláusulas já assinadas. 
Nos Estados Unidos, isso não existe. A não ser que o contrato seja leonino ou contra políticas 
públicas, é sempre valido e acaba-se com a história.”  

Barbosa avalia que os contratos são essenciais principalmente quando a transação não 
envolver venda spot (mercado à vista) e não houver carta de crédito. 

Fonte: AMCHAM, 14 abr. 2010. [Portal]. Disponível em: < 
http://www.amcham.com.br>. Acesso em: 14 abr. 2010. 


