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A assinatura de tratados econô-
micos deixou de lado o aspecto
político da turnê brasileira do
presidente dos EUA, Barack Oba-
ma. Segundo analistas ouvidos
pelo BRASIL ECONÔMICO, acertos
como a concretização do Tratado
de Cooperação Econômica e Co-
mercial (Teca, na sigla em inglês)
e a chegada de investimentos
americanos na infraestrutura do
pré-sal relevam a segundo plano
a sinalização do apoio a uma
vaga do Brasil no Conselho de
Segurança das Nações Unidas
(ONU) — considerada como “ge-
nérica” e “protocolar”.

“O Teca é um avanço concre-
to. É fundamental para remover
várias pequenas barreiras que im-
pedem o comércio Brasil-EUA de
deslanchar”, afirma Rodrigo
Ulhôa Cintra, professor da ESPM.
O acordo cria uma espécie de fó-
rum bilateral para discutir temas
como barreiras fitossanitárias e
técnicas, que até então não pos-
suíam um canal adequado. “É um
um pontapé inicial importante
para um país como o Brasil, que
deixou a discussão bilateral de
lado. Apostamos muito na Roda-
da Doha (negociações multilate-
rais para destravar o comércio
global) e relevamos essas conver-
sas mais diretas”, analisa Marcus
Vinícius de Freitas, professor da
Faap. O acordo esteve para sair há
alguns anos, mas as negociações
haviam sido suspensas devido às
divergências sobre o Irã.

A expectativa é que o Teca
trabalhe tanto no lado da coope-
ração — novas tecnologias na
área dos biocombustíveis são
vistas como promissoras — como
principalmente na remoção de
barreiras técnicas. “Os EUA im-
põem um monte de barreiras
desse tipo (técnicas) para a gen-
te”, afirma um especialista intei-
rado das conversas. Esses garga-
los vão desde a porcentagem de
água no etanol até o nível de du-
reza exigido das chapas de aço.

Ainda que não exista a expec-

tativa que o Teca seja a solução
mágica para áreas contenciosas
como os combustíveis, o algodão
e o suco de laranja — todos temas
sujeitos a negociações pesadas no
Congresso americano — ele pode
ajudar. “Se elas (barreiras) forem
removidas, cresce a chance de
aumentarmos nossa participação
no mercado deles”.

De olho no petróleo
A informação de que Washington
vai oferecer US$ 1 bilhão em fi-
nanciamento de projetos de in-
fraestrutura para o setor petrolí-
fero brasileiro por meio de seu
Eximbank também foi conside-
rada um avanço importante. O
próprio Obama disse que os EUA
podem ajudar a fornecer tecnolo-
gia para extrair o petróleo.
“Quando o Brasil começar a ven-
dê-lo, queremos ser os melhores
fregueses. A instabilidade em al-
gumas regiões do mundo afeta o
preço do petróleo. Os EUA fica-
riam felizes se encontrassem uma
fonte estável e segura de energia”,
disse o mandatário no sábado.

O aumento do interesse ame-
ricano pelo pré-sal, no entanto,
pode trazer tensões geopolíticas
para a região do Atlântico Sul, que
se tornará uma nova rota de tráfe-
go marítimo de petróleo, a exem-
plo do que acontece hoje com o
Oceano Índico – onde está basea-
da uma parte significativa da ma-
rinha dos EUA. “Esse investimen-
to inicial foi uma porta de entra-
da. Aposto que iremos assistir ao
longo dos próximos meses um in-
teresse crescente dos EUA no
tema da segurança do Atlântico
Sul”, avalia Cintra, da ESPM.

Também há temas que foram
pouco discutidos durante a visi-
ta. Pouco avançou uma questão
que interessa fundamentalmen-
te aos EUA: maiores garantias
para investimentos, especial-
mente aqueles relativos à Copa de
2014 e às Olimpíadas de 2016. “As
empresas estão em boas partes
paradas por lá, enquanto aqui te-
mos uma economia aquecida e
com os grandes eventos pela
frente”, finaliza Cintra. ■

Avanço comercial
ofusca política na
visita de Obama
Analistas veem acordos de cooperação econômica e de
investimento no pré-sal como destaques da turnê do mandatário

OBAMA NO BRASIL

“Juntos, podemos
aumentar nossa
prosperidade.
Para manter
nossas economias
crescendo, sabemos
o que é necessário

Precisamos de
infraestrutura de
alta qualidade e
por isso as empresas
americanas querem
ajudá-los a preparar
o país para o
sucesso olímpico

Numa economia
globalizada, os EUA
e o Brasil deveriam
expandir o comércio
e investimentos,
de modo a criar
novos empregos e
novas oportunidades.
Estamos trabalhando
para derrubar
barreiras para
fazer negócios

Barack Obama,
presidente dos EUA,

em discurso ontem no Rio
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Em discurso no Rio, Barack
Obama também elogiou
transformação em favelas

Daniel Haidar
dhaidar@brasileconomico.com.br

Barack Obama exaltou o cresci-
mento econômico brasileiro e
políticas sociais de segurança do
governo e da prefeitura do Rio de
Janeiro durante o aguardado dis-
curso de ontem, com presença
de cerca de 2 mil pessoas no Tea-
tro Municipal do Rio. Ele argu-
mentou que o Brasil é o exemplo
de que a democracia e a liberda-
de não impedem o crescimento
econômico, em uma crítica vela-
da à ditaduras. “Aqueles que ar-
gumentam que a democracia
está no caminho do progresso
econômico, devem lidar com o
exemplo do Brasil”, disse o man-
datário. Ele exaltou tanto a im-
portância das liberdades demo-
cráticas que chegou a mencionar
10 vezes a palavra democracia.

Sem detalhar como avalia o
conflito na Líbia, dois dia depois
de autorizar os ataques dos EUA
às tropas do ditador Muamar
Kadafi, ele afirmou que não há
razões para temer mudanças
com as revoltas do Oriente Mé-
dio. “Ninguém pode dizer ao
certo como essa mudança vai
acabar, mas sei que não é algo
que devemos temer”, afirmou.

Obama fez questão de lem-
brar que o Brasil superou uma
ditadura militar (1964-1985) e o
controle de fações criminosas
em favelas do Rio de Janeiro. Ele
visitou a favela de Cidade de
Deus, Zona Oeste do Rio, uma
das comunidades pacificadas da
cidade, onde a polícia conseguiu
tirar o controle territorial de
traficantes. Sem mencionar di-
retamente as Unidades de Polí-

cia Pacificadora (UPPs), ele elo-
giou o projeto do governo do es-
tado e as ações sociais realizadas
pela prefeitura. “Pela primeira
vez, a esperança está voltando
aos lugares onde o medo preva-
leceu por muito tempo. Eu vi
isso hoje, quando visitei a Cida-
de de Deus”, declarou.

Mais responsabilidade
Mesmo aplaudido sucessivas
vezes, o discurso poderia ter
enfatizado mais a importância
de buscar uma economia sus-
tentável, na opinião da ex-pre-
sidenciável Marina Silva. No
discurso, Obama mencionou
cinco vezes a palavra energia,
mas só duas vieram acompa-
nhada do adjetivo “limpa”.

Obama elogiou o modelo
brasileiro, com grande partici-
pação de biocombustíveis e hi-
drelétricas. Embora tenha afir-
mado que Brasil e EUA podem
“promover a segurança energé-
tica e proteger nosso belo pla-
neta” e que “a solução definitiva
para os desafios encontra-se em
energia limpa e renovável”, Ma-
rina avalia que ele poderia ter
sido mais enfático. ■

Presidente joga futebol com crianças no Rio
Obama surpreendeu ontem os moradores da favela Cidade de Deus ao
acenar e mandar beijos para o público que o aguardava do lado de fora
de uma instituição, onde assistiu a apresentações culturais. Ele também
jogou bola com as crianças do local e ganhou uma camisa da seleção
brasileira. Acompanhado da mulher e das duas filhas, Obama assistiu
a apresentações de capoeira. O presidente, fã declarado de esportes,
trocou passes com alunos de uma escola de futebol da comunidade.
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Líder destaca papel da
democracia para o
crescimento econômico

De acordo com
presidente americano,
esperança está
voltando a lugares
que só conheceram o
medo por muito tempo

REIVINDICAÇÕES CÁ E LÁ

Brasil busca “vontade
política” no etanol

EUA querem reforma
nas licitações públicas

A falta de avanços sobre a
questão do etanol gerou críticas
entre o empresariado brasileiro.
Para Rubens Mello, presidente do
Conselho de Administração da
Cosan, “falta coragem política”
para resolver as barreiras
impostas às exportações.

Já o presidente da Cummins e do
Fórum de CEOs Brasil-EUA pelo
lado americano, Tim Solso, pediu
reformas no sistema de licitações
públicas para que empresas
americanas tenham mais
possibilidades de participar
de investimentos no país.
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Obama disse que o Brasil se tornou
uma economia poderosa e uma

democracia próspera, com muitos
valores partilhados com os EUA

DIPLOMACIA

Apoio à vaga no Conselho de Segurança é visto com ceticismo

No sábado, em Brasília, Obama
sinalizou seu “apreço” por uma
participação brasileira permanente
no Conselho de Segurança da
Organização das Nações Unidas
(ONU). Apesar do posicionamento
positivo, a expectativa do
Itamaraty era de que o mandatário
fosse mais explícito em seu
apoio, como fez com a Índia,
no ano passado. No entanto, as

declarações são vistas com
ceticismo por analistas. Para
Marcus Vinícius de Freitas, da Faap,
a manifestação foi “meramente
política”.“Dizer que há apreço não
quer dizer nada em linguagem
diplomática”. Rodrigo Ulhôa Cintra,
da ESPM, concorda. “O Obama
tinha que fazer um aceno, afinal,
é um convidado no país. Mas o
que ele falou está longe de ser um

compromisso formal”. Segundo
os analistas, a reforma do
Conselho passa longe de depender
apenas da influência do presidente
americano. China e Rússia, por
exemplo, tem poder de veto. E
como há divergências entre eles
sobre a entrada de novos “sócios”
– especialmente Japão e Índia – é
baixa a expectativa de mudanças
na organização. M.P e M.C.
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