


O tamanho da recepção preparada pelo governo brasileiro e a expectativa de diver-
sos setores em torno da visita do presidente americano Barack Obama destoaram 
dos resultados práticos do encontro. Apesar dos elogios ao Brasil e de uma lista 

de boas intenções, lembrada em todos os discursos que fez durante os dois dias de viagem, 
o homem mais poderoso do mundo deixou o país sem dar sinais de que haverá mudanças 
concretas nos impasses em torno das barreiras comerciais. O saldo da simpática e persuasi-
va retórica do presidente foi de algumas poucas brechas para futuras negociações, cujo su-
cesso vai depender muito mais do esforço brasileiro, daqui para a frente. 

Apesar da reclamação da presidente Dilma Rousseff quanto às elevadas tarifas cobra-
das pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras e à política de subsídios agrícolas 
americana, que coloca obstáculos ao preço competitivo dos nossos produtos, Obama nem 
sequer prometeu esforço para mudar o atual cenário. O presidente limitou-se a fazer afir-
mações genéricas sobre a importância de manter boas relações com o Brasil. 

O comportamento cauteloso é justificado. Qualquer novo rumo na política tributária vai 
depender do Congresso americano, onde Obama, do Partido Democrata, não tem a maioria 
dos votos. Também será fator importante a tentativa do governo dos EUA de mostrar que a 
viagem à America Latina - ocorrida em meio a críticas da imprensa internacional e ao cli-
ma tenso em torno dos ataques à Líbia - teve como pano de fundo o trabalho de articulação 
em torno de parcerias que aumentem o número de empregos nos EUA. 

Quem resumiu os perrengues nas negociações e arrancou aplausos da platéia duran-
te a Cúpula Empresarial Brasil-Estados Unidos, promovida pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), com a participação de Obama, foi o presidente da Petrobras, José Ser-
gio Gabrielli. Segundo o executivo, a dificuldade de enfrentar o protecionismo americano 
ao produto nacional se deve também ao fato de os brasileiros não saberem com quem ne-
gociar nos EUA. "Temos uma situação em que a estrutura do Estado americano não tem 
instrumentos para valorar a relação sobre o fornecimento de petróleo. Nos EUA, o acer-
to é entre empresas, não envolve governo. Ou seja, não temos com quem negociar no go-
verno americano. A gente não sabe a quem deve apresentar propostas. Mas não acho que 
esse protecionismo de hoje vá permanecer por muito tempo", diz. 

ETANOLEM PAUTA 

O etanol e as barreiras impostas à entrada da produção made in Brazil nos EUA ocuparam 
parte das discussões entre empresários brasileiros e americanos durante o evento promo-
vido pela CNI. Em meio às críticas aos obstáculos impostos ao Brasil, as perspectivas são 
pouco otimistas, tanto com relação a mudanças no tratamento recebido pelos exportadores 
brasileiros quanto ao etanol, pelo menos para a próxima década. 

Na avaliação do presidente do Conselho de Administração da Cosan, Rubens Ometto, a 
taxação ao etanol é estranha quando comparada ao tratamento dado ao petróleo brasileiro. 
"Não dá para entender porque o etanol da nação amiga é extremamente taxado pelos Esta-
dos Unidos, enquanto o petróleo circula livremente. Isso é injusto, está claro!", reclama. O 
etanol brasileiro paga, nos EUA, uma sobretaxa de 54 centavos de dólar por galão. • 



SOBRAM DÚVIDAS 
Apesar da choradeira em torno da alta tributação imposta ao 

etanol e da falta de respostas concretas de Obama aos plei-

tos dos empresários, uma lista bem mais ampla de produtos 

aguarda uma ação do Estado para negociar a entrada em ter-

ras americanas com preço competitivo. E o caso, por exem-

plo, dos manufaturados e das proteínas animais. 

"Há muita coisa na fila para negociação. O encontro 

abriu espaço para conversas. Mas e daí? Qual será o destino 

dessas promessas e desses acordos pouco específicos? São 

perguntas que o Brasil vai fazer daqui para a frente", conclui 

Alberto Pfeifer, diretor-executivo do Conselho Empresarial 

da América Latina (Ceai). 

Apesar do encontro promovido em Brasília pela CNI, 

os empresários e executivos, inclusi-

ve de companhias americanas, não 

se convenceram de que dias melho-

res virão na relação comercial entre 

os dois países. Guilherme Leon, pre-

sidente da Chartis Seguros, analisou 

o encontro com Obama: "Não se es-

pera de um evento como esse que to-

dos os problemas se resolvam, mas 

podemos acelerar um pouco mais a 

solução dos assuntos que estão en-

caminhados". Presidente do Google 

Brasil, Fábio Coelho analisa a situ-

ação. "Os acordos assinados, ainda 

que genéricos, mostram o momento 

da economia brasileira e as oportu^ 

nidades, finalmente, sendo vislum-

bradas. Depois de tantos anos de um 



afastamento relativo entre os dois países, fica claro que te-

mos oportunidades na área de energia elétrica e infraestrutu-

ra, inclusive digital. Espero que seja consolidada uma agen-

da com mais foco." 

Na avaliação do cientista político e membro do Grupo 

de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade 

de São Paulo, Christian Lohbauer, é possível ter esperança 

quanto ao futuro das relações comerciais entre os dois paí-

ses. Mesmo sem resultados concretos, os sinais dados repre-

sentam uma porta que se abriu. Essa abertura inicial vai tes-

tar a competência do governo brasileiro para transformar 

protocolos de intenções em uma pauta específica de negocia-

ções com os EUA. "Os elogios de Obama indicam que há in-

teresses no nosso país. Mas, como eles são mais importantes 

para nossa agenda do que nós para a deles, cabe ao governo 

brasileiro aproveitar a brecha, trabalhar para reverter o qua-

dro desfavorável de exportações e diversificar os produtos 

que entram nos EUA", comenta. Ainda segundo Lohbauer, 

que também preside a CitrusBR (a associação da indústria de 

suco de laranja), "o governo anterior foi displicente com a im-

portância real dos americanos para o Brasil e, graças a isso, 

actimulamos esse déficit histórico no saldo de exportações. 

E hora de aproveitar a brecha e tentar mudar essa realidade", 

analisa, referindo-se aos US$7,7 bilhões de déficit brasileiro 

na balança comercial em 2010 (veja quadro abaixo). 

Outro especialista, Tullo Vigevanni, integrante do Insti-

tuto Nacional da Ciência e Tecnologia para Estudos dos Es-

tados Unidos e professor da Universidade Estadual Paulista, 

pondera. "Não nos surpreende o fato de a visita não ter rendi-

do resultados. O poder do presidente nesses casos é limitado. 

As regras em torno dos tributos não dependem dele. Os ne-

gócios que envolvem a tentativa de criar mais vagas de em-

pregos nos EUA precisam de conversas mais profundas. No 

aspecto econômico, houve apenas uma lista de intenções. 

No âmbito político, o resultado foi pífio. Os americanos não 

elaboraram nenhuma política que possa representar mudan-

ças no tratamento dado ao Brasil", analisa Vigevanni. 

LISTA LONGA 
Obama deixou sem respostas muitas reclamações da presi-

dente brasileira. Na conversa reservada, Dilma se referiu à 

guerra de desvalorização das moedas praticada pela política 

americana como "constrangimento cambial" e afirmou que 

é preciso rever medidas protecionistas que fecham as portas 

para produtos brasileiros, como a carne - em especial a de 

frango - e o etanol. Pleitos que continuaram sem soluções 

concretas e serão tratados, segundo as previsões mais otimis-

tas, dentro de um dos acordos de cooperação bilateral assina-

dos entre os dois presidentes (veja quadro acima). 

Apesar de genérico, o tratado foi interpretado como um 

sinal distante de que alguma coisa pode evoluir nas divergên-

cias tributárias referentes às exportações brasileiras. O texto 

prevê a formação de um grupo composto por ministros da 

área econômica das duas nações com o objetivo de "traba-

lhar para melhorar as relações comerciais dos dois países". 

Se, por um lado, ainda é difícil avaliar os efeitos positivos 

concretos da passagem do presidente americano pelo Brasil, 

por outro, a abordagem feita por Obama e a forma como ele 

se referiu ao país amigo em seus discursos podem servir co-

mo ponto de partida para uma real aproximação. E nessa 

brecha aberta pelos dois presidentes que se apegam empre-

sários brasileiros à espera de um cenário melhor para nego-

ciações. Nem que seja a longo prazo. • 



Diante de uma lista imensa de demandas brasileiras e da 
impossibilidade de resolução dos conflitos de interesses 
no curto prazo, a visita do presidente americano mos-
trou que os dois países se entendem bem, pelo menos 
em dois assuntos: a ampliação do uso de biocombustí-
veis para o setor da aviação e a aquisição de petróleo 
brasileiro do pré-sal pelos Estados Unidos. No primei-
ro caso, os dois presidentes parecem falar a mesma lín-
gua quanto ao compromisso de reduzir as emissões de 
gases poluentes e, por conseqüência, a necessidade de 
parcerias para expandir a produção dos biocombustí-
veis, em especial o bioquerosene usado em aviões. 

A união de interesses das duas nações ganhou for-
ça com um acordo que ampliou o Memorando de En-
tendimentos, assinado entre os dois países em 2007, 
e passou a incluir nele a previsão de um trabalho con-
junto para estimular o desenvolvimento do novo com-
bustível. "Foi natural e muito bem-vindo o apoio formal 
dos dois governos em cooperar no desenvolvimento do 
bioquerosene da aviação. A Amyris está comprometida 
com esse processo, tanto na pesquisa e no desenvolvi-
mento dessas tecnologias nos laboratórios, quanto na 
utilização da cana-de-açúcar como uma matéria-prima 
sustentável para o bioquerosene", avalia Joel Velasco, 
vice-presidente da Amyris, empresa americana dedica-
da ao desenvolvimento da tecnologia. 

A disposição demonstrada pelos dois presidentes na 
defesa da energia limpa soou bem aos ouvidos dos em-
presários brasileiros e representantes do governo. Ain-
da mais no momento em que o Brasil faz as contas dos 

investimentos da Petrobras no setor e calcula que as ci-
fras devam passar dos US$ 6 bilhões até 2012. 

Para o presidente e CEO para América Latina da Ge-
neral Electric, Reinaldo Garcia, os EUA trabalham para 
que até 2020 os americanos atinjam a meta de ter 20% 
do combustível de aeronaves obtidos a partir de plan-
tas. Para o maior consumidor de querosene de aviação 
do mundo, conseguir parcerias significa abrir uma por-
ta para adquirir independência em relação ao consu< 
mo de petróleo. Já para o Brasil, o interesse de Obama 
no desenvolvimento do biocombustível de aviação é a 
chance de disputar espaço em um mercado estimado 
em US$ 300 bilhões. 

Os brasileiros também comemoraram a insistência 
de Obama em anunciar que os EUA querem ser o maior 
comprador do petróleo do pré-sal nos próximos anos. 
A declaração de interesse comercial, no entanto, foi tra-
tada dentro da visão estratégica americana, já que o in-
cremento dos negócios com a Petrobras seria a chance 
de tornar os EUA independentes dos produtores ára-
bes. Ou seja, não basta o país de Obama continuar com-
prando petróleo. O importante será saber quanto esse 
interesse comercial pode influenciar numa pauta real 
de negociações envolvendo outros aspectos da econo-
mia brasileira. 

Por enquanto, há apenas a previsão de um jogo que 
pode render vantagens para ambos os lados,. Na prática, 
o anúncio só trará mudanças significativas para o Brasil 
se as exportações de petróleo para os EUA tiverem um 
aumento significativo. 

Text Box
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