
Há um certo distanciamento
do Brasil na relação bilateral
com os Estados Unidos, em
razão de uma aproximação
comercial com os outros
países. Como o senhor avalia
essa situação atualmente?
A política externa da presidente
Dilma representa uma continui-
dade da política externa do pre-
sidente Lula, com algumas nuan-
ces importantes como vimos na
questão dos direitos humanos,
na desideologização da relação
com os Estados Unidos e na ma-
neira como o Irã está sendo trata-
do do ponto de vista político-di-
plomático. Temos uma meia dú-
zia de áreas em que houve uma
mudança de tom. Essa é uma pri-
meira constatação.

Que é positiva ou negativa
no seu entender? Pode
significar uma reaproximação
com os Estados Unidos?
Houve uma continuidade, mas,
na minha opinião, houve um
avanço que foi positivo com es-

sas nuances acrescentadas a par-
tir da mudança do governo. Em
relação aos Estados Unidos, a vi-
sita do presidente Barack Oba-
ma, em março de 2011, represen-
tou uma mudança no enfoque
dos Estados Unidos em relação
ao Brasil. Nas discussões entre os
dois presidentes, no documento
final, foram indicadas algumas
áreas em que poderia haver uma
parceria importante entre os
dois países. Foram lançadas as ba-
ses para um novo tipo de relacio-
namento. Mas é claro que isso é
decidido dentro de uma visão
mais ampla, de médio e longo
prazos. No curto prazo, o que te-
mos são alguns percalços como
este que aconteceu com a Em-
braer (leia mais na pág. 6).

Como o senhor imagina a visita
da presidente Dilma Rousseff em
retribuição à vinda do presidente
BarackObama ao Brasil?
Eu considero a visita do Obama
como um marco na relação en-
tre os dois países. No comunica-
do conjunto foram discutidos as-
suntos de grande substância. Eu
não acho que a visita tenha sido

de passeio, nem que foi superfi-
cial. Eu acho que a visita foi mui-
to substantiva. Abriu portas mui-
to importantes para a coopera-
ção futura, para cooperação na
área de aviação civil. Foi assina-
do um tratado de facilitação de
comércio. Está avançando a coo-
peração na área de energia reno-
vável, inclusive para a aviação.
Enfim, tem muita coisa substan-
tiva que não tinha antes.

Quais pontos devem ser
destacados na viagem?
A visita da presidente Dilma es-
tá na mesma linha. Estou acom-
panhando de perto a elaboração
da visita. Estou agora como pre-
sidente emérito do Conselho Em-
presarial Brasil-Estados Unidos,
que terá uma participação im-
portante na reunião empresarial
que vai haver lá. E nós temos in-
teresses concretos dentro de um
programa que o Conselho Em-
presarial está aprovando para de-
fender nos Estados Unidos e va-
mos levar isso para lá. Na área bi-
lateral imagino que a agenda se-
rá bastante diversa. O presiden-
te Obama certamente vai per-

guntar qual é a posição do Brasil
sobre esse problema do Oriente
Médio, da crise no Irã, na Síria.
O Brasil tem uma participação
muito ativa nos organismos mul-
tilaterais e tem posições impor-
tantes sobre isso.

Aquestão envolvendo a Embraer
reflete o distanciamento
diplomático entre Brasil e
Estados Unidos ou não?
Apesar das negativas de autori-
dades americanas, dada a cir-
cunstância do momento políti-
co dos Estados Unidos, da proxi-
midade das eleições presiden-
ciais em novembro, do grande
número de desempregados em
função da crise econômica, da
pressão política da Hawker Bee-
chcraft (companhia americana
que concorreu com a Embraer),
não é difícil imaginar as reais
motivações do governo america-
no para cancelar a licitação para
a compra dos Super Tucanos.

Mas é legal essa modificação?
Muito ruim foi a maneira como
o cancelamento foi feito e o mo-
mento em que ocorreu a deci-

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br
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Viagem de Dilma aos EUA
dará início a um novo ciclo
nas relações bilaterais

“

Em menos de um mês, a presidente brasileira, Dilma
Rousseff, estará em Washington para retribuir a visita
que o líder americano, Barack Obama, fez ao Brasil no
ano passado. O momento, de extrema importância, se-
gundo o embaixador Rubens Barbosa, sinalizará com
maior clareza qual vai ser o tom do relacionamento en-
tre os dois países para o futuro próximo.

Estremecida desde a entrada da China com força no
comércio mundial, a relação entre as nações mais popu-
losas e que constituem as duas maiores economias das
Américas já foi mais sólida. Hoje o Brasil está à míngua
com um déficit de cerca de US$ 9 bilhões na balança co-
mercial com os Estados Unidos.

Barbosa, que esteve à frente da diplomacia brasileira
nos Estados Unidos de 1999 a 2004, avalia que há duas
questões centrais modulando o fortalecimento da parcei-
ra entre os brasileiros e os americanos. Em primeiro lu-
gar, está o aspecto positivo: as parcerias para desenvolvi-
mento tecnológico — especialmente na área de bioener-
gia — tendem a se fortalecer. Além disso, os laços para in-
tercâmbio educacional também ganham força — os EUA

estão de braços abertos para receber os doutorandos
bolsistas que o programa Ciência sem Fronteira prevê en-
viar para estudar em vários países.

A viagem de Dilma tratará de temas regionais e inter-
nacionais e poderá servir para iniciar um novo ciclo de re-
lações bilaterais nas quais pesarão os aspectos econômi-
cos e comerciais. A importância da cooperação entre os
dois países, especialmente em campos como as energias
alternativas, segurança alimentar, inovação e na luta
contra o narcotráfico estará em pauta.

Para além disso, o aprofundamento das relações mos-
tra poucas possibilidades. A agenda negativa soma vá-
rios tópicos. Está marcada pelas divergências entre Wa-
shington e Brasília sobre a Síria e o Irã, além de vários
imbróglios comerciais. Eles envolvem o recente cancela-
mento da compra de 20 aviões Super Tucano, da Em-
braer, pelas Forças Armadas americanas, dois meses de-
pois do anúncio da vitória de um processo de licitação
pela fabricante de aviões brasileira. A demora dos EUA
em autorizar a importação de carne do Brasil também
criou outra zona potencial de atrito.

Segundo Rubens Barbosa, o cenário de distanciamen-
to pode se agravar ainda mais em razão da crise interna-
cional, que facilita as medidas restritivas, especialmen-
te na área agrícola — a que mais interessa ao Brasil ne-
gociar. Mesmo assim, o embaixador acredita que está
sendo iniciada uma nova fase na relação Brasil-Estados
Unidos. Para ele, a vinda de Barack Obama ao Brasil no
ano passado foi o marco inicial dessa nova fase, que po-
de se consolidar a partir de agora.

A primeira visita de Dilma à Casa Branca como presi-
dente ocorrerá poucos dias antes da Cúpula das Améri-
cas em Cartagena das Índias (Colômbia), na qual os Esta-
dos Unidos e o Brasil devem ter um papel central para
promover a integração na região. E é essa integração
que encabeça os objetivos a serem tratados em Washing-
ton pelo grupo de empresários que irá acompanhar a lí-
der brasileira em sua visita. Autor do recém lançado “Dis-
senso de Washington”, o presidente da Rubens Barbosa
& Associados (RB&A) e presidente emérito do Conselho
Empresarial Brasil-Estados Unidos acompanhará a via-
gem de Dilma e desses empresários.

Nós temos interesses
concretos dentro de
um programa que o
Conselho Empresarial
está aprovando para
defender nos Estados
Unidos e vamos
levar isso para lá.
Na área bilateral,
imagino que a agenda
será bastante diversa

ENTREVISTA RUBENS BARBOSA Embaixador do Brasil e presidente da Rubens Barbosa & Associados
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são. O anúncio aconteceu no dia
em que uma delegação brasileira
estava em Washington para dis-
cussões dentro de um mecanis-
mo de diálogo regular entre o
Departamento de Defesa do Bra-
sil e o Pentágono nos Estados
Unidos. Além disso, um alto fun-
cionário americano, o segundo
do Departamento de Estado, es-
tava no Brasil para tratar da visi-
ta da presidente Dilma aos EUA.
Está ainda pendente uma deci-
são importante que vai ser toma-
da até o final do semestre, em re-
lação aos caças brasileiros. Há

uma companhia americana mui-
to interessada nisso. Por fim, e
mais importante, tudo isso ocor-
re às vésperas da visita da presi-
dente Dilma a Washington.

O Brasil pode discutir
essa decisão?
Ninguém discute a decisão: é so-
berania americana, cabe a eles
decidir. A Embraer já disse que
a desculpa dada não é exata. O
comandante da aeronáutica, no
Pentágono, em Washington,
chamou de vergonhosa a deci-
são e acrescentou que se não fi-

casse comprovada a razão invo-
cada para o cancelamento da
concorrência, seu departamen-
to perderia credibilidade. Mas o
aspecto principal, do nosso pon-
to de vista, é o momento e a for-
ma como isso foi feito, sem dar
conhecimento prévio ao gover-
no brasileiro e à Embraer, com
todo esse contexto político em
causa. A reação inicial do Itama-
raty foi dura, como não poderia
deixar de ser. Posteriormente,
mostrou-se cautelosa ao acen-
tuar a surpresa pela maneira co-
mo foi feito o anúncio da deci-

são. Evitou-se politizar o caso
para talvez deixar a porta aberta
a uma nova participação da Em-
braer, se houver outra licitação.

Então o Brasil tem vários
contra-argumentos para
discutir isso? Seria o caso de
levar à Organização Mundial do
Comércio (OMC) essa questão?
Não, porque esta é uma decisão
interna americana. É uma licita-
ção que, por um alegado vício de
forma, foi anulada. É uma deci-
são interna que, se fosse tomada
no Brasil, ninguém poderia con-
testar. Mas o momento e a manei-
ra como foi feito não condizem
com uma relação que se preten-
de cada vez mais desenvolvida e
sofisticada entre os dois países.

Há de se esperar
retaliações brasileiras?
Não acho que seja o caso. O Bra-
sil vai tomar soberanamente as
decisões sobre as questões que
estão pendentes com os EUA.
Não deve ser vinculada uma coi-
sa à outra. Assim como eles não
vincularam essa decisão a qual-
quer outra. Alegaram motivo de

vício de processo, como falta de
documentos e documentação in-
completa. O que o Brasil decidir
fazer não deverá ser visto como
uma retaliação, mas como uma
decisão soberana.

Isso aumenta o distanciamento
entre os países, que já têm visto
fraquezas nessa relação bilateral?
Esse é um detalhe do momento
e é preciso ver a coisa como um
processo mais amplo. Claro que
nem a Embraer nem o governo
brasileiro gostaram da decisão
americana. Mas há interesse tan-
to do Brasil quanto dos Estados
Unidos em ampliar a relação.
Nós estamos com um déficit de
US$ 9 bilhões na balança comer-
cial com os Estados Unidos. O
Brasil tem todo o interesse de
ampliar as exportações para o
maior mercado do mundo e de
receber tecnologia para melho-
rar sua indústria. Há muitas
áreas que podem propiciar uma
ampla colaboração entre os dois
países: a energética, a de meio
ambiente, a de inovação. O epi-
sódio da Embraer é uma coisa la-
mentável pela maneira como foi
feita. Mas não deveria prejudi-
car o interesse maior do Brasil
de ampliar as exportações para
os Estados Unidos, de receber in-
vestimento aqui, inovação, tec-
nologias que vão beneficiar a
economia como um todo.

Com os Estados Unidos, o
relacionamento bilateral seria
o melhor caminho? É possível
pensar em parcerias regionais?
Isso precisa ser posto em um
contexto maior. Hoje com essas
grandes transformações, com a
crise econômica, com o desem-
prego na Europa e nos Estados
Unidos e com a pujança da agri-
cultura brasileira, é muito difí-
cil negociar acordos comerciais
muito amplos, porque nem a Eu-
ropa nem os Estados Unidos es-
tão preparados para abrir a eco-
nomia deles na área agrícola,
que é o nosso grande interesse.
E o que nós vamos ver nos próxi-
mos meses e anos, por causa
dessa crise toda, é uma volta a
medidas restritivas, inclusive fi-
nanceiras, de todo tipo — até
cambiais — que tenham efeito
como uma restrição.

O regionalismo se
fortalece nesse cenário?
Sim. Na Europa já é possível ver
isso. Eles não querem que acabe
o mercado comum. Também ve-
mos isso na Ásia, em que a China
e o Japão mudaram de posição e
estão fazendo acordos de livre co-
mércio entre eles mesmos. Até
os Estados Unidos, que têm cos-
ta no Pacífico, correram para a
Ásia e querem fazer acordos co-
merciais na região. No caso do
Brasil, de novo, é preciso que a
gente resolva o que a gente quer.
A América do Sul é um grande

Murillo Constantino

“Hoje, com
essas grandes
transformações,
com a crise
econômica,
com o desemprego
na Europa e nos
Estados Unidos
e com a pujança
da agricultura
brasileira, é muito
difícil negociar
acordos comerciais
muito amplos,
porque nem
a Europa nem os
Estados Unidos
estão preparados
para abrir a
economia deles
na área agrícola,
que é o nosso
grande interesse.
E o que vamos
ver nos próximos
meses e anos
por causa dessa
crise toda é uma
volta a medidas
restritivas
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mercado. O Brasil é um mercado
enorme para os países da Améri-
ca do Sul. Eu acho que nós deve-
ríamos aprofundar o relaciona-
mento político, econômico, fi-
nanceiro, energético, comercial
com os países da região. Mas den-
tro de uma posição de liderança,
não como caudatário de ideias
dos outros. O Brasil tem que lide-
rar esse processo de uma integra-
ção mais séria na região, inclusi-
ve com a negociação de uma
abertura recíproca maior entre
os países. Nos próximos 20 ou 30
anos o grande mercado para es-
ses países vai ser o Brasil, pelo ta-
manho do mercado interno. Nes-
se contexto todo, o Mercosul está
perdendo substância, porque o
comércio com a região, mesmo
com a Argentina, que tem au-
mentado, é feito apesar do Mer-
cosul. O Mercosul hoje se trans-
formou num fórum de discussão
social, política, mas o objetivo
principal do bloco com a assina-
tura do Tratado de Assunção,
que é a liberalização do comér-
cio, está estagnado há muitos
anos. O que nós vemos é o con-
trário: um crescimento das restri-
ções, da lista de exceções, que
torna o comércio na região prati-
camente administrado. Isso é o
contrário do que se previa.

E os Estados Unidos?
Eles têm uma restrição muito
grande e vão discutir entre este
ano e o próximo a Lei a Agríco-
la, que envolve uma série enor-
me de subsídios que afetam a
competição internacional. Eles
não estão dispostos a abrir cer-
tos setores, nem terminar com
os incentivos na área agrícola.
Isso dificulta uma negociação
comercial com eles, mas não im-
pede que se explore outras possi-
bilidades. Atualmente o princi-

pal produto exportado para os
Estados Unidos é o petróleo,
mas o Brasil já exportou 80% de
produtos manufaturados para
lá, que hoje está em cerca de
30%. Há grande predominância
de produtos primários. Assim
como estamos discutindo com a
China a diversificação da nossa
pauta de exportação, temos que
começar a fazer isso com os Esta-
dos Unidos também. Isso pode-
ria ser um estímulo para solu-
ções criativas serem encontra-
das, como aconteceu no caso do

combustível limpo para aviação
— uma área que hoje aponta que
os Estados Unidos e o Brasil po-
derão ser os grandes fornecedo-
res mundiais de biocombustível
para a aviação do mundo inter-
no. Isso mostra que há áreas co-
muns que precisam ser descober-
tas e ampliadas tanto pelo gover-
no quanto pelo setor privado.

O estabelecimento de uma
agenda de prioridades
envolveria resolver questões
internas para depois discutir
se o Brasil deve ter assento
no Conselho de Segurança da
ONU ou participar do socorro
econômico aos países europeus?
São coisas simultâneas. A agen-
da interna coexiste. O mundo
não vai esperar o Brasil resolver
seus problemas econômicos. Ho-
je o grande problema do Brasil
somos nós mesmos, eles estão
todos aqui dentro. O que nós

queremos da economia brasilei-
ra? Que se transforme numa ex-
portadora de matéria-prima?
Nós queremos preservar a indús-
tria brasileira? O que a gente
quer da relação com os Estados
Unidos? O que a gente quer da
relação com a China? O que a
gente quer da relação com os
nossos vizinhos? Tudo isso está
para ser definido. Não estou di-
zendo que o governo não tenha
política sobre isso. O governo
tem política sobre isso, mas o
grande desafio é justamente ajus-
tar as políticas — externa, econô-
mica, de comércio exterior — a
esse mundo em transformação
no qual o Brasil está incluído.

Muitos discutem a que custo
ou em troca de quê o Brasil
deveria se expor mais no
cenário internacional em crise.
Uma coisa é o desafio que o Bra-
sil enfrenta e a necessidade de

o país ter uma ação propositi-
va. O outro assunto é a crise in-
ternacional, o papel do G20 e,
dentro do G20, o papel do Brics
(bloco formado por Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do
Sul. O Brasil é o país que mais
se beneficiou com a criação des-
se grupo. Em grande parte a
projeção brasileira hoje deriva
do fato de o país estar colocado
no mesmo pé da Rússia, da Ín-
dia, da China, dentro do Brics,
que não existia no passado. Es-
tes países estão se coordenan-
do cada vez mais. Dentre os or-
ganismos internacionais, em re-
lação ao G20, há uma coordena-
ção inclusive na questão desse
tema da colocação de recursos
financeiros para ajudar o Ban-
co Central Europeu e o Fundo
Monetário Internacional nessa
crise da União Europeia. O que
os países resolveram foi que
eles iriam aguardar a Europa co-
locar os recursos e aí os países
do Brics iriam avaliar a forma
de colaborar por meio do Fun-
do Monetário. A contrapartida
disso é que os países emergen-
tes, sobretudo os do Brics, que-
rem uma participação maior
no processo decisório, através
do aumento das cotas e da in-
fluência na indicação dos diri-
gentes dessas organizações.

Mas isso tem se concretizado
conforme o previsto?
Não. Nós estamos vendo é que
está ocorrendo exatamente o
contrário. Em vários comunica-
dos do G20 se diz que a escolha
dos dirigentes do Fundo Mone-
tário e do Banco Mundial seria
feita na base do mérito e que os
países emergentes deveriam ser
consultados. Ocorreu a suces-
são no Fundo Monetário e foi in-
dicada uma pessoa da Europa
para preencher o cargo. Agora
vai vagar um posto no Banco
Mundial e já há vários candida-
tos americanos para o lugar, in-
clusive a Hillary Clinton e o Lar-
ry Summers, entre outros, con-
trariamente ao que foi decidido
no âmbito do G20. Aí estão as
contradições que existem entre

Marcello Casal Jr/ABr

Paulo Fridman/Bloomberg

“

“

ACORDODESFEITO

EUAcancelaramcompradeaviõesdaEmbraer

No fim de fevereiro, a Força
Aérea dos Estados Unidos
informou que estava cancelando
o contrato de US$ 355 milhões
para fornecimento de 20 aviões
Super Tucano, da Embraer,
citando problemas com a
documentação. A alegação
foi de que o principal executivo
de aquisições da Força Aérea,
David Van Buren, não estaria
satisfeito com a qualidade
da documentação que definiu
o vencedor da licitação
que determinou a compra.
A Força Aérea disse que
iria investigar e refazer
a licitação, que também

estava sendo contestada na
Justiça dos Estados Unidos
pela fabricante americana
Hawker Beechcraft, concorrente
da Embraer na disputa.
A relação militar entre
Estados Unidos e Brasil se
desenvolve com base
em tratado bilateral assinado
em abril de 2010, focado
na cooperação para
o desenvolvimento de tecnologia
de Defesa, realização de
exercícios militares conjuntos
e o intercâmbio de estudantes
e instrutores. O acordo prevê
também a participação da
Embraer em licitações de compra.

A visita de Barack
Obama (em março
de 2011) representou
uma mudança no
enfoque dos EUA
em relação ao Brasil.
Nas discussões entre
os dois presidentes
foram indicadas
áreas em que pode
haver uma parceria
importante. Foram
lançadas as bases
para um novo tipo
de relacionamento

O Brasil tem que ter
posições proativas
nas questões
internacionais.
A situação mudou

IDEIAS EM DESTAQUE

Montagemdeaviãona
Embraer:acordodesfeito
comosEUAemfevereiro

ENTREVISTA RUBENS BARBOSA Embaixador do Brasil e presidente da Rubens Barbosa & Associados
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-6.




