
MOEDA DE TROCA
Alguns temas que serão discutidos na reunião entre Dilma Rousseff e Barack Obama

Programa nuclear iraniano

Acho extremamente 
perigosas as medidas 
de bloqueio de compras 
do Irã", disse a presidente 
brasileira sobre as sanções 
aplicadas contra o país 
do Oriente Médio

Exclusão de Cuba da Cúpula
das Américas

Não é possível fazer da 
política de direitos 
humanos só uma arma
de combate político-
ideológico. Quem atira
a primeira pedra tem 
telhado de vidro

Alguns temas que serão discutidos na reunião entre Dilma Rousseff e Barack Obama

Programa nuclear iraniano

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS DOS EUA

Álcool
Partes de turborreatores/turbinas
Óleo diesel
Soda cáustica
Gás natural liquefeito

Fonte: MDIC, Brasil Econômico

PAUTA DA VISITA 

Acordos de ciência, tecnologia e inovação

Promoção do Ciência Sem Fronteira, 
programa que prevê a distribuição de 
bolsas de estudos para doutorandos 
brasileiros estudarem no exterior

Desenvolvimento de parcerias na área      
de biocombustíveis

Apresentação da Rio+20, conferência   
sobre desenvolvimento sustentável         
que o Brasil sediará em junho

Na visita que fará na próxima se-
mana aos Estados Unidos — em
retribuição àquela feita pelo
presidente Barack Obama ao
Brasil em março de 2011 —, a
presidente Dilma Rousseff po-
derá ter uma oportunidade úni-
ca de abrir novas frentes de ne-
gociação em áreas de alto desen-
volvimento tecnológico, mas
também ouvirá cobranças por
um maior alinhamento com as
posições americanas nas ques-
tões externas, como o Irã. Con-
firmada para ocorrer de 9 a 13
de abril, a viagem deve ser um
grande passo para que o Brasil
seja reconhecido de fato como
parceiro estratégico da maior
economia do mundo.

“Nunca o Brasil teve momen-
to tão favorável, com tantos ni-
chos a aproveitar na relação de
comércio com os Estados Uni-
dos”, afirma Sérgio Amaral, di-
plomata e ex-ministro de FHC.
“A relação é boa, mas nós preci-
samos nos conectar em uma
agenda comum e essa é uma
oportunidade.”

A novidade é que, desta vez,
a proposta dessa agenda co-
mum irá sinalizar os avanços
conquistados pelo Brasil. Dilma
irá em busca não de dinheiro ou

favores, mas de tecnologia e ino-
vação, especialmente na área
de energia, e de parcerias para a
educação. (leia mais na pág.7)

“Há um futuro promissor em
petróleo, setor em que o Brasil
pode se tornar um fornecedor
confiável”, afirma o embaixa-
dor Rubens Ricupero. O pró-
prio Obama já havia deixado cla-
ro o interesse estratégico dos
EUA na compra de petróleo bra-
sileiro no médio e longo prazo.

“Outra área é a da colabora-
ção em pesquisa para biocom-
bustíveis. Isso já dá frutos em
São Paulo, por exemplo, mas
ainda tem muito a crescer”, diz
Ricupero. Deverá estar na pauta
também a discussão sobre a ven-
da de aviões da Embraer.

Dezenas de empresários vão
acompanhar a presidente na
viagem. E eles representam boa
parte da mudança na relação
entre os dois países, já que le-
vam na bagagam o fato novo de
que agora o Brasil tem alto in-
vestimento direto — via empre-
sas como Embraer, Gerdau e
Braskem, entre tantas outras —
no mercado americano. Isso al-
tera tanto a relação como a
agenda, já que temas como bitri-
butação passam a ganhar impor-
tância. Ao mesmo tempo, essa
situação pode permitir que Dil-
ma reforce a posição brasileira

contra dificuldade de comércio
na área agrícola, por exemplo,
que recentemente afetaram os
produtores de suco de laranja.
(leia mais na pág.6)

Exigências
Só que, apesar de todas essas
possibilidades, com uma corren-
te de comércio que registrou
movimentação de quase US$ 60
bilhões no ano passado, os paí-
ses chegam a um impasse. Para
facilitar o avanço das negocia-

ções econômicas, o governo
americano quer o alinhamento
do Brasil em relação ao seu posi-
cionamento na política interna-
cional. Essa exigência ganha for-
ça conforme cresce a projeção
brasileira no cenário externo.

É aí que está o imbróglio. Bra-
sil e EUA têm discordado em
questões que são pontos de hon-
ra para os americanos. “Há ain-
da muito confronto ideológico
entre os dois países, apesar de
Dilma mostrar uma postura
mais pragmática que a de Lula”,
afirma Heni Ozi Cukier, profes-
sor do curso de Relações Inter-
nacionais da ESPM. “Para o Bra-
sil tirar dos EUA o que quer, vai
ter que oferecer também o que
os americanos querem, que é ali-
nhamento político em questões
como direitos humanos, demo-
cracia e energia nuclear”. ■
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DESTAQUE DE FRENTE COM OBAMA

Obama vai
pedir apoio
político
de Dilma

Democracia pôs fim às rusgas dos gigantes

Viagem da presidente aos Estados Unidos,
que começa no dia 9, vai tratar de questões
comerciais e de temas como o Irã

Bom momento
econômico facilita a
discusão comercial,
já que americanos
precisam dos
mercados emergentes

Apesar de Estados Unidos e Bra-
sil discordarem em pontos cha-
ves quando o tema é política ex-
terna, entraves diplomáticos co-
mo os que aconteceram nos go-
vernos de Getúlio Vargas e João
Goulart não existem mais.

Segundo historiadores, os

piores momentos da relação en-
tre os maiores países do conti-
nente acabaram com a reafir-
mação da democracia no Brasil
— embora concordem que os
Estados Unidos apoiaram o gol-
pe militar em 1964.

Para Virgílio Arraes, historia-
dor da Universidade de Brasília,
a relutância do Brasil em alinhar
sua política à americana em épo-

cas de guerra, sejam elas “quen-
tes” ou “frias”, criou, no passa-
do, desentendimentos que hoje
são considerados impensáveis.

“As maiores discordâncias
no passado recente foram o pro-
blema com a taxação do etanol
e o Acordo de Livre Comércio
das Américas. São Desentendi-
mentos entre amigos, um arru-
fo”, diz o catedrático.

Reginaldo Nogueira, coorde-
nador do Centro de Relações In-
ternacionais do Ibmec, reafir-
ma o problema das discussões
comerciais. “Enquanto o Brasil
tenta vender produtos que são
protegidos pelos americanos, o
oposto também acontece. São
objetivos conflitantes, embora
não sejam motivos de inimiza-
de”, comenta Nogueira ■

BRASIL X ESTADOS UNIDOS
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Usinas e produtores
de etanol esperam

que a viagem da presidente
Dilma aos Estados Unidos sirva
para colocar o setor no topo
da agenda do governo.

Vou monitorar a situação 
de perto para assegurar 
que o mercado possa 
continuar a acomodar
a redução nos estoques
de petróleo e derivados 
provenientes do Irã

Programa nuclear iraniano

Exclusão de Cuba da Cúpula
das Américas

Se virmos um movimento 
positivo, responderemos 
de forma positiva", disse, 
considerando uma possível 
reaproximação entre os 
Estados Unidos e Cuba, 
cujas relações estão 
cortadas há mais
de 50 anos

Programa nuclear iraniano

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS DO BRASIL

Petróleo
Produtos semimanufaturados de ferro e aço
Café em grão
Aviões
Motores/geradores
Pneus

INTERCÂMBIO COMERCIAL 
BRASIL-ESTADOS UNIDOS, EM 2011

EXPORTAÇÕES

25,8
IMPORTAÇÕES

33,9
TOTAL

59,7 

US$ bilhões

US$ bilhões

US$ bilhões

Na reunião que terão na Casa
Branca, em Washington, na pró-
xima segunda-feira, dia 9, os
presidentes Dilma Roussef e Ba-
rack Obama terão um assunto
especialmente delicado a tratar:
defesa e segurança. Neste con-
texto, fará parte do encontro
discussões sobre o cancelamen-
to da compra de aviões da Em-
braer pela Força Aérea America-
na e sobre as negociações para a
compra de caças pelo Brasil.

Alegando problemas de do-
cumentação, há cerca de um
mês, os militares americanos
suspenderam a compra de 20
aeronaves da fabricante brasi-
leira, avaliadas em US$ 355 mi-
lhões, em meio a protestos da
concorrente Hawker Bee-
chcraft, que previa perda de
empregos para o Brasil caso o
negócio fosse em frente. O can-
celamento da licitação criou
uma situação delicada na rela-
ção entre os dois países. O Mi-
nistério das Relações Exterio-

res brasileiro chegou a divul-
gar nota afirmando que a deci-
são da Força Aérea dos Esta-
dos Unidos “não contribui pa-
ra o aprofundamento das rela-
ções entre os dois países em
matéria de defesa”. Mas ficou
por aí. Segundo o embaixador
Rubens Barbosa, possivelmen-
te, as manifestações não te-
riam ido adiante com o objeti-
vo de tentar beneficiar a Em-
braer em uma negociação futu-
ra que envolvesse novamente
a fabricante brasileira.

Preocupada com possíveis
prejuízos na licitação para
compra de caças da FAB, a ame-
ricana Boeing escalou três exe-
cutivos para virem ao Brasil di-
zer que a suspensão da compra
pelos Estados Unidos não te-
ria relação alguma com a quali-
dade da proposta da Embraer.
Mas, apesar de ser parceira da
brasileira no projeto FX-2 (pa-
ra a compra dos caças), a
Boeing informou à época que
conversou com a fabricante
brasileira e definiu que ela não
faria lobby pela Embraer nos
Estados Unidos. ■ C.B.

Os americanos estão abrindo ca-
da vez mais suas portas para a
entrada de turistas brasileiros,
de olho nos potenciais novos
consumidores. No início do
ano, o presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, anun-
ciou que o seu governo preten-
dia liberar, em alguns casos, via-
jantes brasileiros da entrevista
para concessão do visto de en-
trada no país. A medida, que faz
parte de um projeto-piloto, in-
clui ainda cidadãos chineses.

A meta do governo america-
no é aumentar a capacidade de
processamento de seus vistos
para Brasil e China em 40% até
o final deste ano. Segundo cálcu-
los citados pela Casa Branca, o
crescimento das classes médias
na China, Brasil e Índia devem
provocar um aumento do núme-
ro de viagens para esses países
de 135%, 274% e 50%, respecti-
vamente, até 2016.

O Departamento de Comér-
cio americano calcula que os tu-
ristas chineses gastam mais de
US$ 6.000 quando viajam aos

país, com tudo incluído, e os
brasileiros cerca de US$ 5.000.

“Quanto mais gente visita os
Estados Unidos, mais america-
nos voltam a trabalhar”, disse o
presidente em um comunicado,
na época, após firmar um decre-
to convocando várias agências
federais a tomar medidas para
estimular o turismo no país.

Apenas nos primeiros dois
meses deste ano, a Embaixada
dos EUA no Brasil concedeu
181.318 vistos a brasileiros que
querem ir para cidades america-
nas. O consulado que mais emi-
te autorizações é o de São Paulo,
registrando média de 2.236 vis-
tos concedidos por dia. O tem-
po de espera varia entre Brasí-
lia, São Paulo, o Rio de Janeiro e
Recife. Quem opta por São Pau-
lo e o Rio pode ficar até 23 dias
esperando a conclusão do pro-
cesso. Apenas em 2011, mais de
1,5 milhão de brasileiros visita-
ram os EUA. Nos primeiros me-
ses deste ano, já houve um au-
mento de 50%, sendo que no
Rio de Janeiro a procura por vis-

tos para os Estados Unidos prati-
camente dobrou. Desde o ano
passado, embaixadas dos EUA
em diversas capitais brasileiras
têm feito mutirões para atender
os pedidos de vistos.

Banco do Brics
A criação do banco de desenvol-
vimento do Brics — bloco de paí-
ses emergentes formado por
Brasil, Rússia, China, Índia e
África do Sul — recebeu o apoio
do presidente do Banco Mun-
dial, Robert Zoellick. “Trabalha-
mos com os bancos regionais de
desenvolvimento e tenho parce-
rias com essas instituições”, dis-
se Zoellick esta semana, no Fó-
rum Boao, que debateu a inte-

gração econômica da Ásia, em
Hainão, na China. “Por princí-
pio, se os países do Brics preten-
dem desenvolver (seu banco),
nós trabalharemos com eles.”

A ideia é que a nova instituição
bancária seja uma espécie de al-
ternativa ao Banco Mundial e ao
Fundo Monetário Internacional
(FMI). Na semana passada, foi
anunciada a criação de um grupo
de trabalho, integrado por repre-
sentantes de todos os países do
Brics. O grupo deve definir os ter-
mos de referência, a estrutura do
organismo, como será integraliza-
do o capital e as práticas de co-
mércio bilateral e multilateral.

A proposta do banco do
Brics é estabelecer um mecanis-
mo que permita o financiamen-
to de projetos exclusivamente
nos países em desenvolvimen-
to. A ideia é que a presidência
da instituição seja rotativa en-
tre os cinco integrantes do
Brics. Paralelamente, os líderes
presentes aos debates deverão
reiterar a defesa da ampliação
do FMI. ■ Redação, com ABr

A missão do Brasil deverá
aproveitar reuniões da

próxima semana aos EUA para
dar uma “bronca” na agência
ambiental do país na questão
do suco de laranja brasileiro.

A viagem da presidente
Dilma aos EUA deve ser

um grande passo para que o
Brasil seja reconhecido de fato
como parceiro estratégico
da maior economia do mundo.

● ●●

Aviões da Embraer e
caças, temas quentes

EUA abrem as portas de olho
nos consumidores brasileiros

➤

Compra brasileira e cancelamento
de contrato com a Embraer pelos
Estados Unidos estão na agenda

➤➤

Consulado americano
de São Paulo emite
em média 2.236
vistos para os Estados
Unidos por dia:
destaque no mundo

LEIA MAIS

Com a crise que ronda o solo americano, atrair turistas com dinheiro e àvidos para comprar é uma
saída para estimular a economia do país, principalmente nos setores de comércio e serviços

Infografia: Alex Silva

 Quinta-feira, sexta-feira e fim de semana, 5, 6, 7 e 8 de abril, 2012 Brasil Econômico 5

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6, 7 e 8 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5




