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l BOSTON E SÃO PAULO. A presi-
dente Dilma Rousseff dobrou a
aposta na importância da ino-
vação tecnológica para o de-
senvolvimento do Brasil, ao vi-
sitar o Massachusetts Institute
of Technology (MIT), um dos
maiores centros de pesquisa do
mundo. Ela presidiu a assinatu-
ra de um convênio com o MIT
para a montagem, em seis me-
ses, de um centro de inovação
no Instituto de Tecnologia da
Aeronáutica (ITA), em São José
dos Campos (SP).

— Quero me comprometer pu-
blicamente a dar suporte a esta
parceria com o MIT, que hoje
mudadepatamar—disseDilma.

O ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, explicou
como funcionará o convênio e
chegou a afirmar que o MIT iria
abrir uma unidade no Brasil:

— Vamos ter uma escola do
MIT no Brasil, um instituto de
pesquisa — disse Mercadante,
mas acabou desmentido pelo
instituto.

“O MIT não abre filiais em ou-
tros países”, disse em nota a as-
sessoria da instituição. Após o
desmentido, Mercadante pro-
curou os jornalistas para escla-
recer que a ideia da abertura de
uma filial do instituto no Brasil
havia sido sugerida, em reunião
ontem, pelo pró-reitor do MIT,
Rafael Reif, e fora bem recebida
pela reitora, Susan Rockfield, e
pela presidente Dilma.

Já a reitora do MIT lembrou
que o fundador do ITA foi um ex-
reitor do MIT, Richard Smith:

— Hoje estamos renovando
uma parceria que permitirá ao
ITA dobrar seu número de es-

tudantes de graduação.
O ITA tem 120 estudantes na

graduação. Já o MIT possui dez
brasileiros na graduação e 40 na
pós-graduação. A maioria deles
estava ontem reunida para cum-
primentar a presidente Dilma.
Os irmãos gêmeos André e Flá-
vio Calmon, de 27 anos, ambos
doutorandos, ouviram de Dilma
um pedido para que voltassem
para o Brasil.

— Respondemos que esta é a
nossa vontade. Queremos fa-
zer diferença no Brasil, seja na
pesquisa ou na indústria —
disse André.

O ITA quer contar com a par-
ceria do MIT em pesquisas que
pretende desenvolver em um

centro de inovação que a insti-
tuição brasileira planeja cons-
truir em São José dos Campos,
interior paulista. O vice-reitor
do ITA, Fernando Sakane, espe-
ra que, em um ano, o instituto
brasileiro tenha mais definições
sobre o funcionamento do cen-
tro de inovação, cuja criação
serviria para desenvolver novas
empresas, estimular o empreen-
dedorismo de alunos e melho-
rar o ensino de Engenharia.

Em Harvard, acordo de
bolsas de estudo

A estudante de graduação
em física e ciência política Ka-
rine Yuki ficou emocionada ao
encontrar a presidente.

— Achei fantástica a iniciati-
va de investir em ciência e tec-
nologia. Estava faltando isso
no Brasil — disse Karine.

Os estudantes elogiaram o
programa Ciência sem Frontei-
ras, que tem como meta enviar
101 mil estudantes brasileiros
para estudar no exterior. O
programa também prevê estí-
mulos para que pesquisadores
estrangeiros passem a traba-
lhar no Brasil.

Dilma também visitou a uni-
versidade de Harvard, onde
assinou um acordo de bolsas,
com validade de cinco anos,
que, entre outros pontos,
cria uma vaga permanente
neste período para professo-

res/pesquisadores brasilei-
ros, que passarão um ano em
atividade na universidade
americana. A estrutura é sub-
sidiada por Harvard, e o visi-
tante brasileiro, custeado pe-
lo governo, modelo que se re-
pete em todo o acordo.

— Com a assinatura deste
acordo, o governo brasileiro
tornará acessível a talentosos
estudantes brasileiros a edu-
cação em Harvard nas áreas de
ciência e tecnologia, indepen-
dentemente da condição finan-
ceira — disse a reitora de Har-
vard, Drew Faust.n

Dilmaanunciaparceria tecnológicaentre ITAeMIT
Convênio vai ampliar intercâmbio com estudantes. Mercadante anuncia filial de instituto no Brasil, mas é desmentido
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DILMA CHEGA ao State House em Boston, ao lado do governador de Massachusets: estudantes recepcionam a presidente brasileira
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l Ao noticiar a visita da presi-
dente Dilma Rousseff aos EUA,
o“New York Times” acentuou o
esforçopragmáticodosdiploma-
tas para focar nos temas positi-
vos, onde foi possível avançar
concretamente. Daí o anúncio da
abertura de dois novos consula-
dos no Brasil, o debate sobre vis-
tos e o reconhecimento da ca-
chaça como marca de origem
controlada. Os jornalistas Simon
Romero e Jacquie Calmes desta-
caram, porém, um detalhe: a au-
sência de troca de olhares entre
os dois chefes de Estado no sa-
lão Oval da Casa Branca, após a
reunião,comoumametáforados
temas em que os dois países di-
vergem, como Irã e Cuba.

Os jornalistas do “NYT” enfati-
zaram ainda o fato de Dilma não
ter sido recebida com a mesma
deferência de líderes de Índia,
Coreia do Sul e Reino Unido.

Em outros jornais, a viagem
teve um destaque pequeno,
equivalente à discreta recep-
ção que a comitiva brasileira
recebeu da diplomacia ameri-
cana. Do encontro com Barack
Obama, jornalistas lá de fora
destacaram o alerta da presi-
dente sobre os efeitos da polí-
tica monetária expansionista
dos EUA na economia mundial,
a crescente influência do Bra-
sil no cenário internacional e
os acordos específicos acerta-
dos nos encontros com empre-
sários e autoridades.

A versão on-line do “Boston
Herald” se concentrou no encon-
tro da presidente brasileira com
o governador de Massachusetts,
Deval Patrick. Na agenda, a coo-
peração tecnológica entre o Ins-
tituto Tecnológico da Aeronáuti-
ca (ITA) e o Massachusetts Insti-
tuteofTechnology(MIT).Outros
jornais, como o “El País” e “Tele-
graph” também destacaram as
reclamações sobre o “tsunami
monetário”. O jornal espanhol
destaca ainda a crescente lide-
rança dos países no continente.n

‘NYT’ destaca
ausência de
‘olho no olho’
Para jornal, gestual
representa divergências
entre Dilma e Obama
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l A posição enfática da presiden-
te Dilma Rousseff ao defender a
participação de Cuba na próxi-
ma Cúpula das Américas, em en-
contro com o presidente ameri-
cano, Barack Obama, fortalece o
paíseampliaodebatesobreote-
ma, mas não garante mudanças
na política externa dos Estados
Unidos. Especialistas argumen-
tam que o embargo dos EUA à
Cuba não se justifica, já que a
maior econo-
mia do mundo
mantém rela-
ções com paí-
ses de regime
semelhante, co-
mo a China, e
que hoje é uma
questão de polí-
tica interna
americana.

— A declara-
ção de Dilma é
um marco im-
portante. É uma
situação incô-
moda Cuba não
participar da
cúpula, já que os EUA têm boas
relações com países de regime
semelhante, como China e Viet-
nã. Dilma manifestou o descon-
tentamento dos demais países
—afirmouocoordenadordoIns-
tituto de Estudos Econômicos e
Internacionais da Unesp, Luis
Fernando Ayerbe.

No encontro com Obama, Dil-
ma disse que a VI Cúpula das
Américas — nos próximos dias
14 e 15 em Cartagena, na Colôm-
bia — será a última sem Cuba. O
encontro foi realizado pela pri-
meira vez em Miami, em 1994,
por iniciativa dos EUA.

Foi na Cúpula de Quebec, no
Canadá, em 2001, que se come-
çou a questionar a ausência de
Cuba, segundo Ayerbe. Na ocasi-
ão, o presidente venezuelano,
Hugo Chávez, passou a defender
a inclusão de Cuba no encontro.
Em2009,naCúpuladeTrinidade
Tobago, o assunto voltou a ser
debatido.Nomesmoano,aOrga-

nizaçãodosEstadosAmericanos
(OEA) readmitiu Cuba no grupo,
após 47 anos de sua expulsão.

Desta vez, o presidente do
Equador, Rafael Correa, decidiu
boicotar a cúpula, mas os co-
mentários sobre a ausência de
Cuba também vieram de José
Mujica, presidente do Uruguai,
de Chávez e, agora, de Dilma.

— A declaração de Dilma está
de acordo com a posição da mai-
oria dos países latino-america-
nos e condiz com um país que
quer ser visto como um líder po-

sitivamente. É
uma declara-
ção no sentido
de abertura de
diálogo e certa-
mente vai levar
a uma reflexão
por Havana e
Washington —
diz o professor
de História
Contemporâ-
nea da UnB Vir-
gílio Arraes.

Para ele, po-
rém, o movi-
mentonãoésu-
ficiente para

mudar a posição americana em
relação a Cuba, que ele descreve
como anacrônica:

— A posição dos EUA em rela-
ção à Cuba ainda vem da época
da Guerra Fria, é um capricho da
diplomacia americana. Hoje, é
muito mais uma questão de polí-
tica interna, por causa do peso
político da comunidade cubana
na Flórida. Mantido o poder sob
o comando do Partido Comunis-
ta, não há possibilidade de parti-
cipação (do país na cúpula).

Maisotimista,Ayerbedizquea
declaração de Dilma aumenta a
chance de Cuba participar da cú-
pula. Temas como desenvolvi-
mento sustentado, redução da
pobreza e crise serão tratados
na cúpula desta semana, cujo te-
ma é “Conectando as Américas:
Sócios para a Prosperidade”.n

Defesa de Cuba pelo
Brasil amplia debate
Mas, para especialistas, pressão para que país
participe de cúpula ainda depende de americanos

Lucianne Carneiro
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“A declaração de
Dilma está de acordo
com a posição da
maioria dos países
latino-americanos
Virgílio Arraes, professor da UnB
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l BRASÍLIA. A visita da presidente
Dilma Rousseff a Washington te-
ve como foco a recuperação da
economia americana e as opor-
tunidades comerciais com os
EUA. Nas conversas com o presi-
dente Barack Obama, Dilma dei-
xou claro que quer aproveitar a
proposta de parceria para rever-
ter o déficit de US$ 8,3 bilhões
em2011.Mas,para isso,épreciso
levantar barreiras comerciais
impostas ao Brasil, o que não
ocorreu até agora com frutas, su-
co de laranja e etanol.

As promessas nesse sentido
não saíram do papel, e o último
superávit brasileiro com os EUA
se deu em 2008: US$1,8 bilhão.

Apesar da boa vontade de-
monstradaporautoridadesame-
ricanas, ninguém aposta em con-
cessões a curto e médio prazos,

devido à proximidade das elei-
ções presidenciais, em outubro.

— Em ano de eleição não há
possibilidade de concessões.
Mas o encontro foi simbólico e
mostra que as relações entre
EUA e Brasil estão indo muito
bem — destaca o professor Vir-
gílio Arraes, do Instituto de Rela-
ções Internacionais da Universi-
dade de Brasília (Unb).

Animados com a alta de mais
de 40% das exportações para os
EUA, governo e empresários ten-
tam tirar o Brasil do desconfortá-
vel 17, lugar entre os principais
fornecedores de bens para o
mercado americano. E o Brasil
ocupa o oitavo lugar entre os
maiores mercados de destino de
produtos dos EUA.

— É pagar para ver. A econo-
mia americana é muito mais fe-
chadadoquesediz, eadificulda-
de de se colocar produtos do
agronegócio é prova disso. Há

uma barreira quase intransponí-
vel para frango, suco de laranja e
tabaco—dizoeconomistaFábio
Silveira, da RC Consultores.

O fato de o fim da barreira ao
etanol ainda não ter se concreti-
zado não tem importância agora,
em que o Brasil se tornou impor-
tador de álcool dos EUA.

— Seria bom se o Brasil pudes-
se vender etanol sem restrições.
Significa deixar a porta aberta de
um comércio para daqui a três,
quatro anos — observa Silveira.

Para o presidente da Associa-
çãodeComércioExteriordoBra-
sil (AEB), José Augusto de Cas-
tro, há um novo perfil do gover-
no, mais pragmático do que o do
ex-presidente Lula.

— Estamos voltando ao que
eraantesdeLula.Malse falouem
reforma do Conselho de Segu-
rança da ONU. A presidente Dil-
ma mostrou que sua prioridade
é comercial e não ideológica. n

Retomada de superávit com
os EUA enfrenta barreiras
Há restrições a vários produtos. Déficit é de US$ 8,3 bilhões
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Barreiras às exportações brasileiras

CARNE BOVINA
Os americanos não reconhecem as áreas livres da
febre aftosa. Há o compromisso de comprarem
carne in natura de Santa Catarina

FRUTAS E VEGETAIS
Burocracia excessiva das autoridades americanas
na liberação de frutas, como o mamão papaia
brasileiro, impede a entrada dos produtos nos EUA

SIDERURGIA E FERRO-LIGAS
O Brasil é um dos países mais atingidos pelas
medidas de defesa comercial aplicadas pelos
Estados Unidos. As sobretaxas vão de 6% a 142%

SUCO DE LARANJA
Tarifa específica de quase US$ 0,10 por litro
desde 2000. A restrição foi condenada pela
OMC, mas o governo americano nada fez
para derrubá-la

ETANOL
Além de uma tarifa de importação de 2,5%,
as importações de álcool etílico são taxadas
em US$ 0,54 por galão. O fim da taxação
foi anunciado, mas ainda não se concretizou

AÇÚCAR
As vendas de açúcar em bruto ao mercado
americano são sobretaxadas em US$ 14,60
a tonelada

FUMO
Há uma determinação de que 75% do fumo
utilizado na fabricação do cigarro americano
devem ser produzidos localmente

CARNE DE FRANGO
O preço médio das exportações americanas,
de US$ 700 a tonelada, é muito inferior aos
preços internacionais, graças aos subsídios
dados pelo governo

CARNE SUÍNA
Restrição imposta por causa do registro de
aftosa em bovinos no Brasil e de peste suína
africana, em 1974, impede entrada do
produto nos EUA, à exceção do suíno
produzido em Santa Catarina

FONTE: Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex)
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l Não é a primeira vez que
o ministro Aloizio Merca-
dante, então da Ciência e
Tecnologia, divulga ante-
cipadamente uma infor-
mação que acaba não se
concretizando. Em abril
de 2011, durante visita da
presidente Dilma Rous-
seff à China, Mercadante
anunciou que a Foxconn
investiria US$ 12 bilhões
em fábrica no Brasil. Mais
tarde, executivos da em-
presa deixaram claro que
o investimento seria bem
menor e ainda esperavam
contrapartida do BNDES.

Em maio, o ministro afir-
mou que a Foxconn anteci-
para para julho o início da
fabricação de iPad 2 no pa-
ís. Depois, noticiou que a
produção começaria em se-
tembro e, em seguida, em
novembro. Ainda não há
iPad 2 brasileiro.

A Foxconn tem planos
de construir uma nova fá-
brica no país, próxima à
que já existe em Jundiaí
(SP), mas o projeto ainda
não saiu do papel. Desde
o ano passado, a empresa
fabrica iPhones com o se-
lo “made in Brazil”.

Em outubro de 2011, Mer-
cadante anunciou a implan-
tação no Brasil da primeira
superfábrica de telas de to-
que do Ocidente, o que não
aconteceu.

Boas notícias,
sim. Exageros
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