
Brasil e Estados Unidos: 
diálogo convergente 

Conjuntura Econômica — O diálogo entre 

o Brasil e os Estados Unidos nunca foi tão 

produtivo. Parece haver um interesse autên-

tico norte-americano nos pontos de vista do 

Brasil, que começou na segunda administra-

ção Bush e continuou na de Obama. Qual a 

origem desse diálogo? 

Embaixador Mauro Vieira — Brasil e Es-

tados Unidos historicamente mantiveram 

diálogo próximo e produtivo, sobretudo no 

que se referia à agenda regional. A novidade 

dos últimos anos é que os Estados Unidos, 

assim como outros países, passam a enxer-

gar no Brasil, cada vez mais, um interlocutor 

privilegiado para o trato dos grandes temas 

globais. Isso é fruto, naturalmente, da nova 

projeção que passa a ter o nosso país, com 

a estabilização da economia, a retomada 

de uma trajetória de crescimento e o início 

do resgate de antigas dívidas sociais, num 

cenário de plena vigência da democracia. 

Esses processos, somados, dão consistência 

a um projeto nacional de desenvolvimento e 

permitem, por isso mesmo, que o Brasil assu-

ma responsabilidades condizentes com suas 

reais capacidades, no plano internacional. 

Existe, no entanto, uma maior disposição 

dos nor te -amer icanos em dialogar com 

outros atores (entre eles as potências emer-

gentes) sobre os grandes temas da agenda 

internacional . Esse processo teve início, 

ainda que de forma tímida, no segundo man-

dato do presidente George W. Bush, talvez 



como forma de reparar os danos causados 

à própria imagem dos Estados Unidos pelos 

excessos unilaterais do primeiro mandato. 

Intensificou-se no governo Obama, que tem 

como uma de suas premissas fundamentais, 

em política exterior, a constatação de que 

os Estados Unidos — extenuados por duas 

guerras simultâneas, uma crise financeira 

profunda e as f inanças públicas compro-

metidas — não se podem mais dar ao luxo 

da onipotência. Em conseqüência, devem 

favorecer ajustes à ordem internacional , 

de modo que novos atores como o Brasil, 

possam assumir maiores responsabilidades 

e com isso contribuir, na plena medida de 

suas capacidades, à solução dos desafios do 

presente. 

O Brasil é visto como um interlocutor res-

peitado, hábil negociador e mediador inde-

pendente. Qual é o papel que o Brasil pode 

desempenhar a nível internacional? 

Pela nossa própria experiência histórica, de 

quase um século e meio de convivência pa-

cífica com uma dezena de vizinhos, o Brasil 

tem muitas contribuições a dar, na esfera 

internacional. Fruto dessa experiência traz 

uma perspectiva própria, diferenciada, ao 

Conselho de Segurança — seja como mem-

bro eleito ou, no futuro, esperamos, como 

membro permanente. Uma postura fundada 

na convicção de que a defesa do Direito In-

ternacional e o primado da diplomacia e do 

diálogo são o melhor caminho para dirimir 

tensões. A capacidade que desenvolvemos 

de interagir junto ao Sul e ao Norte com a 

mesma facilidade, de criar pontes e construir 

consensos, de ser propositivos e apontar 

novos caminhos, deixa-nos em uma posição 

privilegiada. 

convergentes na América Latina. Quais são 

as áreas de interesses comuns e possíveis 

parcerias entre os dois países? 

O Brasil e os Estados Unidos, naturalmente, 

mantêm diálogo estreito sobre a conjuntura 

regional, de modo que, até mesmo onde 

houver diferenças de percepção, existe inter-

câmbio frequente e as posições de um país 

não são tomadas com surpresa pelo outro. O 

que é importante ressaltar é que, para além 

das diferenças que existem, a essência os 

dois países têm valores convergentes, como 

reflexo do fato de que são duas grandes 

democracias mult irraciais , duas grandes 

economias baseadas no livre mercado tem-

peradas hoje, nos dois casos, com a noção 

de justiça social. 

Essa convergência nos oferece um campo 

imenso para a cooperação bilateral e, cada 

vez mais, para o que se chama cooperação 

trilateral — ou seja, os dois países, juntos, 

cooperando com um terceiro, de menores 

recursos, em projetos de desenvolvimen-

to. Como exemplo, citaria a cooperação 

trilateral para desenvolver a indústria de 

biocombustíveis, que se iniciou com a Re-

pública Dominicana, El Salvador, Haiti e 

São Cristóvão e Nevis, e posteriormente foi 

expandida para incluir Guatemala, Jamaica, 

Guiné Bissau e Senegal. 

Como classificaria o desempenho do Brasil 

no esforço de desenvolver instituições regio-

nais para a América Latina? 

Para o Brasil, promover a integração latino-

americana é um comando constitucional. 

Está no parágrafo único do artigo 4o da 

Constituição, que trata dos princípios que 

norteiam as relações exteriores do Brasil. E, 

portanto, uma política de Estado do Brasil, 



que se iniciou com o Mercosul 

e acelerou-se enormemente no 

governo do presidente Lula. O 

Mercosul foi ampliado para 

incluir a Venezuela, que, pelo 

potencial de sua economia, 

pela i m p o r t a n c i a de suas 

reservas de petróleo e gás, 

por sua projeção no Caribe, 

garante ao projeto uma di-

mensão estratégica inteiramente distinta. 

A internacionalização dos interesses brasi-

leiros fez com que o Brasil se preocupasse 

com a estabil idade e a ordem na região 

latino-americana. No passado, estas foram 

preocupações exclusivas dos Estados Uni-

dos. Quais são as principais ameaças que a 

América Latina e o Brasil enfrentam? 

O desafio histórico da América Latina, que 

está na origem de quase todos os outros ma-

les enfrentados pela região, é a desigualdade 

social. A disparidade entre ricos e pobres, e 

as tensões daí resultantes, constituem grande 

parte da explicação para fenômenos outros 

como a instabilidade política ou a crimina-

lidade. Felizmente os últimos anos foram 

marcados por avanços quase universais, na 

região, no combate à desigualdade. E isso 

é fruto do aprofundamento da democracia, 

na medida em que massas antes excluídas 

passam a tomar parte ativamente do pro-

cesso político, exigindo que os benefícios do 

crescimento econômico sejam distribuídos 

de forma mais equitativa. 

Embora o comércio de drogas ilícitas seja 

um constrangimento político e uma crise 

social nos Estados Unidos, o narcotráfico é 

politicamente desestabilizador e uma amea-

ça aos governos na América Latina. De que 

forma o Brasil e os Estados Unidos estão 

cooperando para lidar com este problema? 

Nos Estados Unidos, tem havido amplo 

debate sobre as po l í t i cas 

de combate ao narcot ráf i -

co adotadas pelo país nos 

últimos anos. Lentamente, 

alguns pressupostos antigos 

começam a ser quest iona-

dos e o país parece mais 

disposto a reconhecer que, 

como grande consumidor de 

drogas, sua ação ou omissão 

a respeito, no âmbito doméstico, causa im-

pactos consideráveis em outros países. 

Brasil e Estados Unidos mantêm diálogo 

produtivo sobre o tema. Os Estados Unidos 

têm manifestado desejo de aprofundar a 

coordenação com o Brasil no combate ao 

narcotráfico e a outros ilícitos transfrontei-

riços, em particular na área de intercâmbio 

de informações. É cada vez mais fluido o 

diálogo bilateral a respeito — por exemplo, 

entre a Polícia Federal e agências norte-

americanas como o FBI e a DEA. Na esteira 

desse diálogo, o Brasil vem buscando criar 

novos canais de comunicação, como o proje-

to de um centro integrado de banco de dados 

sobre o combate ao narcotráfico, que, além 

dos Estados Unidos, deverá ser utilizado 

também por vizinhos sul-americanos. 

O Acordo de Livre Comércio das Américas 

(Alca) sofreu uma paralisação em novembro 

de 2005. Enquanto isso, os Estados Unidos 

ofereceram acordos comerciais, excluindo 

o Mercosul , para um grande número de 

economias do hemisfér io . Quais são as 

perspectivas para a integração comercial na 

América Latina e hemisfério? 

Inicialmente, é preciso recordar que o pro-

jeto da Alca não foi adiante porque a maior 

parte dos produtos (etanol, açúcar, suco de 

laranja e siderúrgicos, entre outros) e dos 

temas (corte de subsídios agrícolas, regras 

de investigações de defesa comercial, entre 

outros) que interessavam ao Brasil foram 



retirados das negociações pelos Estados Uni-

dos. No caso do corte de subsídios e regras, 

os Estados Unidos multilateralizaram o pro-

cesso, transferindo-o para a OMC. No caso 

dos produtos em que o Brasil possui maior 

competitividade, os Estados Unidos sinali-

zaram intenção em listá-los como sensíveis 

e, portanto, fora do escopo de desgravação 

tar i fár ia imediata. Ao mesmo tempo, os 

Estados Unidos buscaram inserir no acordo 

assuntos de seu interesse, tais como proprie-

dade intelectual, investimentos e serviços. 

Dessa forma, o pacote que poderia emergir 

do processo negociador não atenderia aos 

interesses comerciais do País. 

Em segundo lugar, independentemente da 

Alca, as relações comerciais entre os dois 

países ampliaram-se nos últimos anos. A 

integração econômico-comercial avançou. 

Vibrante comércio intraf i rma e crescente 

fluxo de investimentos foram ainda mais 

a p r o f u n d a d o s . Em diversos segmentos , 

produtores brasileiros tornaram-se multi-

nacionais, desafiando, por tanto, a lógica 

puramente mercantilista de que exportações 

são positivas e importações são negativas. 

A este respeito, há a questão das tar ifas 

impostas pelos Estados Unidos sobre im-

portações de etanol brasileiro. Como os dois 

países poderiam aumentar a sua cooperação 

em biocombustíveis? 

Os Estados Unidos aplicam tarifa primária 

ao etanol de 2 ,5% ad valorem, além de ta-

rifa secundária (consolidada como "Other 

Duties and Charges' ' , ODC), no valor de 

54 centavos por ga lão , 

cuja vigência expira em 

p r i m e i r o de j ane i ro de 

2011, de acordo com a 

seção 15333 da "Public 

Law" 110-246 ("Farm Bill 

2008"). Os cenários mais 

prováveis que se delineiam 

no Congresso norte-americano no momento 

são três: expiração da tarifa em primeiro 

de janeiro de 2011 por falta de renovação; 

renovação da tarifa no valor atual de 54 

centavos por galão; e renovação da tarifa 

em paridade com o subsídio à mistura de 

etanol à gasolina, ou seja, no valor de 45 

centavos por galão. 

No que diz respeito à cooperação entre 

Brasil e Estados Unidos na área de biocom-

bustíveis, os governos brasileiro e norte-ame-

ricano vêm realizando esforços com vistas a 

estabelecer mercado internacional de etanol, 

incentivar pesquisa e promover a produção 

de biocombustíveis em terceiros países. A 

parceria entre dois países, os maiores pro-

dutores e consumidores de biocombustíveis 

do mundo, cria oportunidades excepcionais 

de ação conjunta em prol do uso sustentável 

da energia, capaz de gerar oportunidades 

econômicas, sociais e ambientais derivadas 

da produção e uso dos biocombustíveis. 

Brasil e Estados Unidos assinaram, em 2007, 

Memorando de Entendimento para Avançar 

a Cooperação em Biocombustíveis. Trata-se 

de mecanismo estruturado em três verten-

tes: a de cooperação bilateral, por meio da 

aproximação das instituições de pesquisa 

e desenvolvimento de biocombustíveis em 

ambos os países, em que destaco o convênio 

de cooperação científica entre o Centro de 

Pesquisas da Petrobras (Cenpes) e o National 

Renewable Energies Laboratory (NREL); a 

de cooperação global, com atuação no de-

senvolvimento de normas internacionais de 

especificação para o etanol e o biodiesel, por 

meio de estudos conjuntos 

de harmonização de pa-

drões; e normas técnicas 

dos biocombustíveis. 

Apesar da melhor ia de 

diálogo, existem áreas de 

desacordo entre os dois 



países. Eles não concordam sobre os limites 

do programa nuclear iraniano. E o mesmo 

ocorre com a questão da democracia. Na 

visão nor te-americana, a Venezuela está 

longe de ser uma democracia, enquanto o 

presidente Lula afirma que há "excesso de 

democracia" na Venezuela. De que forma 

o Brasil e os Estados Unidos poder iam 

cooperar para resolver essas questões in-

ternacionais? 

De fato temos visões divergentes sobre como 

melhor conduzir a questão nuclear iraniana, 

mas os dois países jamais deixaram de dia-

logar a respeito. O Brasil baseia sua posição 

em três princípios; defesa do direito uni-

versal ao desenvolvimento e uso da energia 

nuclear, desde que no estrito cumprimento 

das obrigações consagradas nessa área; re-

jeição a qualquer forma de proliferação de 

armas nucleares; e prioridade ao diálogo e à 

negociação como forma de alcançar solução 

pacífica e duradoura à questão iraniana. 

 

se manifestou uma diferença de visão entre 

Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos 

acreditam que os iranianos só aceitariam 

engajar-se em negociações francas e subs-

tantivas caso forçados a isso, por meio de 

sanções rigorosas. O Brasil defendeu, no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU), que sanções adicionais terão jus-

tamente o efeito oposto, isto é, afastarão os 

iranianos da mesa de negociações. Acredi-

távamos que a Declaração de Teerã alterava 

substancialmente a situação, na medida em 

que constituía gesto claro dos iranianos 

para construir confiança e reestabelecer as 

condições para negociar. 

Text Box
É nesse último ponto que mais claramente

Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 64, n. 08, p. 18-22, ago. 2010.




