
Visita aos EUA rende acordo entre fabricantes de aviões 
Paula de Paula 
 
A presidente Dilma Rousseff iniciou no último domingo uma visita aos Estados Unidos. A 
agenda de ontem incluiu uma reunião com o presidente norte-americano Barack Obama e um 
evento com empresários de ambos os países. Um dos acordos firmados pelos países em razão 
da viagem foi assinatura de um memorando de entendimento para parceria em aviação entre 
os governos. 
  
O memorando visa expandir e aprofundar a cooperação entre os dois países na aviação civil, 
por meio do estreitamento da comunicação entre agências governamentais e aumento da 
cooperação e iniciativas do setor privado, criando parcerias econômicas e promovendo 
investimentos. 
  
Aproveitando a ocasião, a fabricante brasileira de aviões Embraer e a norte-americana Boeing 
anunciaram um acordo de cooperação para beneficiar clientes, as duas empresas e a indústria 
de aviação, conforme comunicado divulgado pela Embraer. 
  
"O acordo estabelece um relacionamento importante entre duas das maiores empresas 
aeroespaciais do mundo para cooperação em temas relacionados à melhoria da eficiência 
operacional, segurança e produtividade de aeronaves e satisfação dos clientes, gerando valor 
para as duas empresas e seus clientes", diz a Embraer, na nota. 
  
Ainda segundo o comunicado, as empresas acordaram em buscar diversas áreas de 
cooperação, incluindo funcionalidades para aeronaves comerciais que aumentem a segurança e 
a eficiência, pesquisa e tecnologia, bem como biocombustíveis sustentáveis para aviação. 
  
Empresários 
  
Dilma participou do evento "Brasil-Estados Unidos: Parceria para o Século 21" organizado pela 
Câmara Americana de Comércio (Amcham), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a 
US Chamber of Commerce dos Estados Unidos. 
  
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Luciano 
Coutinho , disse durante sua apresentação no encontro que o banco está à disposição para 
financiar investimentos diretos americanos no Brasil, principalmente os que envolvem as áreas 
de ciência e tecnologia. 
  
Após a palestra, Coutinho afirmou que novas empresas americanas já começaram a bater à 
porta do BNDES, e que isso aconteceu imediatamente após sua palestra. Ao deixar o palco, o 
executivo foi cercado por empresários pedindo audiências. 
  
Para o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), Heni Ozi Cukier , a importância desse tipo de encontro é que "quando você faz um 
país ter relações com outros por meio da sociedade é mais duradouro, isso vai forçar os 
governos a darem mais atenção aos assuntos". 
  
A gerente de Relações Governamentais da Amcham, Michelle Tchernobilsky, avalia que o 
encontro revelou uma sinergia entre os dois países e diversos pontos em comum para serem 
trabalhados. "É um momento muito bom para a relação Brasil e Estados Unidos, poucas vezes 
estivemos tão próximos", completou. 
  
A secretária de relações exteriores Hillary Clinton abriu o evento entre empresários e governo 
dizendo que "o Brasil já é uma das maiores democracias do mundo e está se tornando também 
uma das maiores economias. Nossos países têm de ser parceiros e queremos isso. Só 
podemos ficar mais fortes trabalhando juntos". 
  
Outros Acordos 
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Durante a passagem assuntos como a obrigatoriedade do visto para a entrada de brasileiros 
nos país, a inclusão do programa de nacional de educação Ciência Sem Fronteiras em 
universidades norte americanas e a abertura de mais dois consulados no País, nas cidades de 
Porto Alegre e Belo Horizonte. O ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
do Brasil , Fernando Pimentel, e o representante de Comércio dos Estados Unidos, Ron Kirk, 
assinaram, também ontem, um pacto por meio do qual a cachaça brasileira e o bourbon norte-
americano (aguardente de milho) serão mutuamente reconhecidos como "produtos distintos". 
  
O acordo significa que somente cachaças produzidas no Brasil poderão ser comercializadas 
como tal nos EUA. Em contrapartida, somente os bourbons norte-americanos poderão ser 
assim vendidos no País. O documento ainda precisa ser ratificado pelo Departamento do 
Tesouro dos Estados Unidos. 
  
O professor da ESPM acredita que a visita é positiva do ponto de vista econômico e político 
mas "ainda há muitas diferenças para que essa aproximação resulte ações concretas que 
mudem a relação dos dois países, nós ainda estamos longe disso, a gente não consegue 
mensurar um resultado de uma aproximação de ganhos para o Brasil". 
  
No ano passado, os Estados Unidos foram o segundo principal parceiro comercial brasileiro, 
depois da China. De 2007 a 2011, o intercâmbio comercial brasileiro com o país cresceu 37%, 
passando de US$ 44 bilhões para US$ 60 bilhões. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A4. 
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