
As áreas de energia e de defesa
foram pontos de maior aproxi-
mação identificados por empre-
sários brasileiros e americanos
reunidos ontem em Washing-
ton, prevendo diversas ações de
alto grau de desenvolvimento
tecnológico para esses setores.
A expectativa está também em
linha com o que pretendem os
presidentes Barack Obama e Dil-
ma Rousseff para essa questão.
Tanto que na reunião entre eles
na Casa Branca, Dilma enfati-
zou diversas vezes que o tema
inovação deve ser a palavra cen-
tral na relação entre Brasil e Es-
tados Unidos.

E recursos para isso não de-
vem faltar da parte do Brasil.
“Queremos que os empresários
batam à nossa porta, especial-
mente para projetos na área de
tecnologia”, declarou o presi-
dente do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), Luciano Couti-
nho, durante o evento Brasil-Es-
tados Unidos: parceria para o sé-
culo 21, realizado pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI) em conjunto com a US
Chambers of Commerce e com
a Câmara Americana de Comér-
cio (Amcham).

O próprio comunicado con-
junto da reunião entre os presi-
dentes ratifica essa perspectiva,
ao dizer que Dilma e Obama “to-
maram nota da importância de
colaboração em matéria de ex-
ploração de petróleo e gás; em
particular da produção segura,
limpa e eficiente das reservas
de petróleo e gás dos países”.

Segundo fonte do BRASIL ECO-
NÔMICO que esteve presente ao
encontro, há diversas ativida-
des de interesse dos americanos
para parcerias com o Brasil. “A
discussão sobre os caças é pe-
quena diante da imensidão de
possibilidades que os Estados
Unidos veem de atuação no Bra-
sil”, disse, citando como exem-
plos o monitoramento de fron-
teiras, as tecnologias para deli-
mitação de plataforma maríti-
ma, a extração de petróleo em
águas profundas, entre outras.

Mas, se há otimismo em rela-
ção às novas possibilidades,
existe também a clareza de que
o Brasil traz dos Estados Unidos
a lição de casa para “harmoni-
zar sua capacidade de competir
externamente”, diz a fonte. Isso
envolve resolver questões co-
mo bitributação e condições de
produção da indústria brasilei-
ra. Segundo nota divulgada pela
CNI, em reunião realizada na
noite de domingo com empresá-
rios brasileiros, Dilma Rousseff
reconheceu a importância de se
firmar um acordo com o gover-
no americano para evitar a du-
pla tributação, tema em discus-
são há anos entre os dois países.

A secretária de Estado ameri-
cana, Hillary Clinton, disse es-
tar confiante que o estreitamen-
to das relações entre os dois paí-

ses servirá para estabilizar o he-
misfério e também as duas eco-
nomias. Mas, para isso, outro
ponto que ainda precisa ser es-
clarecido pelo Brasil, sob o pon-
to de vista americano, é em rela-
ção ao protecionismo que a eco-
nomia brasileira carrega. Havia
na reunião de ontem uma per-
cepção dividida diante dessa
questão, mas muitos empresá-
rios americanos ainda se queixa-
vam das dificuldades de estabe-
lecer parcerias especialmente
no intercâmbio para trabalho
com o Brasil. ■

A visita da presidente Dilma
Rousseff ao MIT (Instituto de
Tecnologia de Massachusetts) e
à Harvard, em Boston, marca-
das para hoje, confirma sua deci-
são de priorizar a ciência e a for-
mação de alto nível como parte
de uma política de Estado para
levar o Brasil à mesa dos gran-
des do planeta. Ambos são cen-
tros de excelência acadêmica,
científica e tecnológica.

Dilma apresentará na visita a
ambas instituições o programa
“Ciência sem Fronteiras”, que
tem o objetivo de fazer o Brasil
avançar nas áreas de tecnologia
e inovação por meio do inter-
câmbio de pesquisadores, estu-
dantes e professores entre insti-
tuições brasileiras e do exterior.

O MIT, fundado em 1861 e si-
tuado em Cambridge, é sede de
projetos tecnológicos e científi-
cos avançados. Divide-se em
seis escolas e faculdades que in-
cluem um total de 32 departa-
mentos acadêmicos. Seu lema é
“Mens et manus” (Mente e
mãos) e seus feitos surpreen-

dem até os mais céticos: em
2011 já acumulava 77 prêmios
Nobel (entre graduados e profes-
sores) e 52 ganhadores de meda-
lhas nacionais da ciência, de
acordo com seu site.

O nível de exigência acadêmi-
ca é grande e entrar no MIT não
é fácil: em 2012 foram aceitos
1.742 de 17.909 candidatos, o
que representa um percentual
de admissão de menos de 10%,
segundo dados do Instituto. Os
custos também são elevados e
92% dos estudantes recebem al-
gum tipo de ajuda financeira, o
que inclui 62% que recebe uma
bolsa de estudos do MIT.

Desde 2004, o MIT é chefiado
por uma mulher, Susan Hock-
field, que será a anfitriã de Dil-
ma na reunião privada.

Por sua vez, a universidade
de Harvard, fundada em 1636 e
também localizada em Cambrid-
ge, faz parte de um seleto grupo
de oito universidades privadas
americanas, que inclui entre ou-
tras Yale e Princeton. Harvard é

famosa pelo número de prê-
mios Nobel, líderes mundiais e
intelectuais que se formaram
em suas salas de aula e conheci-
da por sua qualidade nas Ciên-
cias Econômicas. Um de seus úl-
timos grandes produtos é Mark
Zuckerberg, o fundador do Face-
book, a rede social que revolu-
cionou o mundo e que foi lança-
da a partir de um dormitório do
campus de Harvard em 2004.

A agenda de Dilma inclui ain-
da encontro com a presidente
de Harvard, Drew Faust, e uma
conferência na Kennedy School
of Government (HKS, sua sigla
em inglês). ■

Agenda de Dilma prevê visitas a Harvard e ao MIT

Segundo o comunicado conjunto
divulgado ontem pelo Ministério
das Relações Exteriores, os
presidentes do Brasil e dos
Estados Unidos enfatizaram o
compromisso em incentivar
empresas a investir em produção
e a compartilhar tecnologias e
experiências para desenvolver
capacidades no setor de petróleo
e gás, realçando a importância
de que seus governos e indústrias

compartilhem informações sobre
melhores práticas, inclusive
sobre desenvolvimento de gás
não-convencional e por meio
da colaboração técnica em
andamento sobre operações de
petróleo e gás em águas
profundas. A área de bioenergia
também foi lembrada. Os líderes
se comprometeram a avançar
em pesquisas, incluindo as de
biocombustíveis para aviação.

Tecnologias para defesa e energia
são alvo da ‘nova’ relação com EUA

COMUNICADO CONJUNTO

Parcerias avançam em petróleo e bionergia

Jason Reed/Reuters

Presidente falará do programa
Ciência sem Fronteiras, para
ampliar intercâmbio científico

Americanos se
queixam das
dificuldades de
estabelecer
intercâmbio para
trabalho com o Brasil

Reuniões serão com
Susan Hockfield,
chefe do MIT, e Drew
Faust, de Harvard

Parcerias para ampliar investimentos em inovação dominaram as conversas entre empresários de ambos
os países. Americanos reclamam do protecionismo brasileiro no comércio e no acesso ao mercado interno
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




