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Es p e c i a l

Voto americano Diálogo entre países se manterá com Obama ou Romney

Eleição deve mudar pouco
a relação entre EUA e Brasil
Alex Ribeiro
De Washington

As eleições presidenciais da se-
mana que vem deverão mudar
muito pouco a política externa dos
EUA para a América Latina e o Bra-
sil, segundo especialistas na região
e lobistas que defendem interesses
brasileiros em Washington.

Num eventual governo do repu-
blicano Mitt Romney, adversário
do presidente Barack Obama, su-
biria a retórica contra regimes de
esquerda, como Cuba e Venezuela.
O republicano indicou que quer
aprofundar laços comerciais com
a região, mas é reduzida a chance
de um acordo de livre comercio.

Para o Brasil, a perspectiva é de
continuidade independentemen-
te de quem for eleito, graças a de-
zenas de parcerias assinadas nos
últimos anos, que estabelecem
diálogo em áreas que vão da reso-
lução de pendências comerciais ao
combate à discriminação racial.
“Talvez fosse o caso apenas de jun-
tar todos os diálogos para evitar a
f r a g m e n t a ç ã o”, afirma Celia Feld-
pausch, diretora-executiva da Coa-
lizão Brasileira da Indústria (BIC).

“Com Romney, provavelmente
veremos uma retórica mais dura
contra a Venezuela e Cuba”, diz Mi-
chael Shifter, presidente do Diálo-
go Interamericano, um centro de
estudos de Washington. “Isso po-

derá aprofundar a divisão que já
existe entre os EUA e a América La-
t i n a .” Romney, diz, também parece
menos interessado em mecanis-
mos e entidades multilaterais.

“Vejo pouca energia no gover-
no Obama para se relacionar com
a América Latina”, diz Roger No-
riega, pesquisador do American
Enterprise Institute (AEI), outro
centro de estudos de Washing-
ton, e que foi responsável pela re-
gião no no governo George W.
Bush. “Obama fracassou em cons-
truir boas relações pessoais com a
presidente Dilma Rousseff, como
as que Bush construiu com Lula.”

Há quatro anos, quando Obama
foi eleito, um dos principais pon-
tos na agenda brasileira nos EUA
eram barreiras comerciais a pro-
dutos como etanol, suco de laranja
e aço. Hoje, boa parte dessas ques-
tões está encaminhada, embora
existam pendências, como o subsí-
dio americano ao algodão e a aná-
lise da liberação da carne bovina.

“Um assunto prioritário é o fim
da exigência de visto para viagens”,
diz Diego Bonomo, diretor de polí-
ticas da seção americana do Con-
selho Empresarial Brasil-EUA. “É
importante também pelo simbo-
lismo de colocar o Brasil no grupo
seleto de países que recebem esse
tratamento diferenciado.”

No debate sobre política exter-
na entre os candidatos a presiden-

te, a América Latina foi citada ape-
nas uma vez, por Romney. “A Amé-
rica Latina é quase tão grande
quanto a China”, disse ele. “É uma
enorme oportunidade para nós.”

Especulou-se que Romney está
interessado em reabrir a negocia-
ção de uma área de livre comércio
nas Américas. Mas continua pre-
sente o mesmo clima que, anos
atrás, impediu progressos, como a
resistência dos americanos em
cortar subsídios agrícolas e a pou-
ca disposição do Brasil de expor a
sua indústria à concorrência.

O ambiente econômico tam-
bém contribui pouco, com acusa-
ções mútuas de protecionismo. O
Brasil reclama que a expansão mo-
netária americana desvaloriza o
dólar e cria condições desiguais de
competição, enquanto os EUA ve-
em protecionismo em medidas re-
centes de defesa comercial adota-

das pelo governo brasileiro.
No comércio, lobistas brasilei-

ros nos EUA indicam, de forma re-
servada, a preferência por Romney.
Para eles, os republicanos em geral
defendem políticas mais pró-ne-
gócios e são menos refratários a
medidas de abertura comercial.

“O aprofundamento das rela-
ções comerciais com a América La-
tina faz parte do plano de Romney
para criar empregos e recuperar a
economia doméstica”, diz Noriega,
que não atua na campanha, mas
fez contribuições indiretas ao pro-
grama do republicano.

Uma questão num novo man-
dato de Obama é quem substituirá
Hillary Clinton do Departamento
de Estado. “Ela tem dado atenção
especial à America Latina”, diz
Shifter. Um dos cotados, o senador
John Kerry, já mostrou interesse
em melhorar a relação com Cuba.

Governo brasileiro prefere
Obama, mas acha que falta
política para América Latina
Sergio Leo
De Brasília

A ausência quase completa da
América Latina como tema da
campanha eleitoral nos Estados
Unidos frustrou o governo brasi-
leiro, que tem mostrado informal-
mente maior simpatia pelo presi-
dente Barack Obama. Romney é
visto como menos experiente em
temas internacionais e menos
comprometido com o multilatera-
lismo, embora, no primeiro debate
na TV americana, tenha impressio-
nado favoravelmente a presidente
Dilma Rousseff. Nos ministérios e
no Palácio do Planalto, há confian-
ça de que o apoio bipartidário a
projetos dos EUA com Brasil impe-
dirá mudanças sensíveis na rela-
ção entre os dois países.

“O que preocupa é que a Améri-
ca Latina não foi tema de campa-
nha, com exceção de quando apa-
rece como mercado para resolver
problemas econômicos dos EUA,
que nos impõem medidas prote-
cionistas sobretudo na agricultu-
r a”, disse o assessor internacional
da Presidência, Marco Aurélio Gar-
cia, que, após relutar em comentar
as eleições nos EUA, recusou-se a
confirmar a preferência do gover-
no por Obama. “Tivemos ótima re-
lação com o presidente George
Bush, republicano como Romney,
que veio ao Brasil duas vezes.”

“Vamos saber usar os instru-
mentos para garantir o diálogo e
evitar acirrar divergências”, con-
corda o porta-voz do Itamaraty, To-
var Nunes, lembrando que o mi-
nistro de Relações Exteriores, An-
tônio Patriota, foi embaixador do
Brasil em Washington no governo
Bush. Tovar reconhece que a plata-
forma eleitoral do Partido Demo-
crata, com discursos sobre desar-
mamento e a defesa do processo
de paz entre Israel e Palestina, é
mais do agrado do governo brasi-
leiro. “Mas uma coisa é o discurso,
outra a ação: o processo de paz não
foi implementado”, diz.

Outros assessores da presidente,
reservadamente, lembram que as
duras declarações de Romney so-
bre Oriente Médio, Irã, Venezuela e
Cuba, mostram divergências que
podem se transformar em atrito
diplomático. Enquanto Obama re-
duziu as restrições no bloqueio
econômico a Havana, Romney tem
entre seus principais assessores em
política externa cubanos emigra-
dos, que rejeitam distensões com o
regime de Raúl Castro. Na campa-
nha, Romney acusou Obama de ser

suave demais com a Venezuela,
quando o democrata disse que o
governo Hugo Chávez não é uma
ameaça à segurança americana.

Apesar do consenso de que pou-
ca coisa deve se alterar na relação
bilateral, há preocupação com
questões que não vão mudar, co-
mo a política americana para o
Oriente Médio. “Não nos parece
que a América Latina ocupe lugar
nas preocupações estratégicas dos
E U A”, disse Garcia. “Por outro lado,
ficamos também preocupados
com temas multilaterais que não
aparecem desbloqueados nos dois
discursos, como a situação do
Oriente Médio, particularmente o
contencioso Israel-Palestina.”

Na pauta dos dois países, há ex-
pectativa em Brasília de uma exce-
lente notícia no começo do ano, se-
ja qual for o novo presidente: a es-
colha dos caças SuperTucano, da
Embraer, para equipar a Força Aé-
rea dos EUA. Os caças haviam ven-
cido uma licitação, cancelada, po-
rém, por uma decisão judicial, a
pedido de uma concorrente ame-
ricana. A retomada da licitação
não afetou a preferência da Força
Aérea americana pelos aviões da
Embraer, e o Brasil tem recebido si-
nais de que a decisão final, a ser
anunciada em janeiro, confirmará
o primeiro resultado.

A cooperação no setor aeronáu-
tico, decidida durante a visita de
Dilma a Washington, em 2011, é
um dos temas mais avançados na
cooperação bilateral, e seu conteú-
do técnico faz funcionários de am-
bos os governos acreditar que não
sofrerá interrupções.

Questões sanitárias, sobre pa-
tentes, inovação, projetos conjun-
tos em educação e outros têm sido
tratados regularmente por grupos
de trabalho, o que faz os diploma-
tas brasileiros acreditarem que a
eventual mudança de governo não
afetará a continuidade ou a solu-
ção de atritos nessas esferas.

Empresários consultados pelo
Valor mostram pouca preocupa-
ção com uma mudança de gover-
no. “Mais relevante será a composi-
ção do Congresso, que não deve ter
mudanças profundas”, diz o dire-
tor de Políticas do Conselho Em-
presarial Brasil-EUA, Diego Bono-
mo. “Curiosamente, uma maior
presença do Tea Party pode benefi-
ciar interesses do Brasil em agri-
c u l t u r a”, diz, sobre o grupo repu-
blicano mais radical, que defende
cortes pesados de impostos, inclu-
sive na lei que garante fortes subsí-
dios aos produtores americanos.

Campanhas erram ao atacar comércio
Análise
Alan Beattie
Financial Times, de Washington

Exagero e hipocrisia podem ser
inevitáveis em qualquer campa-
nha eleitoral, mas os debates sobre
a economia e o comércio interna-
cionais deixaram os especialistas
ansiosos pelo fim da eleição.

Hordas de ponderados especia-
listas em políticas de governo têm
balançado a cabeça, incrédulos e
desanimados, por causa das cam-
panhas presidenciais, que deixa-
ram para trás um rastro de suposi-
ções equivocadas e falsidades.

As afirmações de Romney sobre
comércio internacional e investi-
mento estrangeiro provocaram
perplexidade. Nesta semana, ele
sugeriu que Obama, após ter “ven -
dido a Chr ysler para os italianos”
(Fiat), foi de alguma forma respon-
sável pela decisão da empresa de
levar a produção de Jeeps para a
China. (A Chrysler está ampliando
sua produção na China: nenhuma
capacidade produtiva americana
de Jeeps está sendo reduzida.)

O republicano também afirmou
que classificar a China como mani-
puladora da moeda de alguma for-
ma permitiria a ele impor tarifas
sobre as importações provenientes
da China. (O texto relevante sobre
essa questão é o Parágrafo 3.004 da
Lei sobre Comércio e Competitivi-
dade de 1988: ele não diz isso.)

Obama propaga seus próprios
mitos. Uma série de críticas à ter-
ceirização para o exterior, inclusi-
ve um ataque à sensata ideia de um
sistema tributário territorial sobre
as empresas e ataques à carreira de

negócios de Romney, passaram a
impressão de que o investimento
estrangeiro direto é um jogo de so-
ma zero. A adoção de uma meta
desprovida de sentido de dobrar
as exportações — e alardear as su-
postas vantagens, em termos de
criação de emprego, do bloqueio
às importações de pneus chineses
mediante a imposição de tarifas —,
teve consequências similares no
que diz respeito ao comércio.

Infelizmente, um debate realis-
ta envolveria admitir que algumas
ameaças econômicas internacio-
nais saem da esfera das decisões de
qualquer governo (americano),
destruindo, assim, um pacto im-
plícito no sentido de sustentar o
mito da onipotência presidencial.

Por exemplo, uma discussão so-
bre baratear a gasolina — no se-
gundo debate Obama-Romney —,
ignorou o fato de que esses preços
são influenciados predominante-
mente por movimentos nos mer-
cados mundiais de petróleo. A mo-
deradora do debate sugeriu ques-
tionar a premissa: “É da competên-
cia do governo baixar os preços?”
Mas permitiu-se que a discussão
prosseguisse, baseada na ideia de
que sim, isso compete ao governo.

Rotular oficialmente a China de
manipuladora da moeda é de tal
forma um falso problema que o
governo sequer está enviando Tim
Geithner, o secretário do Tesouro,
ao encontro de ministros do G-20,
no México. Tentativas de transfor-
mar os participantes do G-20 nu-
ma milícia mundial posta no en-
calço dos responsáveis pelos desa-
linhamentos cambiais — uma
ideia mais construtiva — pratica -
mente fracassaram.

E o maior risco para a economia
mundial, a crise na zona do euro,
praticamente não foi tocado na
campanha, talvez porque bastaria
sua discussão para evidenciar a im-
possibilidade de uma influência
dos EUA. Com seu status enfraque-
cido pela incapacidade de obter
do Congresso uma contribuição
para o Fundo Monetário Interna-
cional, o governo Obama ficou
praticamente apenas assistindo o
desenrolar da bagunça.

Não importa quem seja eleito,
caso não haja uma recaída em re-
cessão mundial, a política econô-
mica e comercial internacional do
governo provavelmente continua-
rá assumindo a forma de discurso
inflamado intermitente, em vez de
ações mais modestas. Washington
continuará pressionando Pequim
na questão da taxa de câmbio flu-
tuante, como tem feito há uma dé-
cada, e a China deixará o yuan
apreciar quando assim quiser.

Os EUA poderão, ou não, firmar
um par de acordos comerciais que
beneficiarão alguns interesses es-
peciais, mas nada farão de percep-
tível para a balança comercial.
Continuará a inexistir uma mani-
pulação explícita do dólar, apesar
de a retórica cambial poder ser vo-
látil. Doha continuará morta.

E daqui a quatro anos, muito
provavelmente estaremos de volta
ao mesmo lugar — o desafiante
acusando o incumbente de “ven -
der-se à China” e permitir o êxodo
de empregos para o exterior e o
presidente aceitando a premissa
do ataque —, assegurando mais
um debate sobre a economia mun-
dial incidente em ângulo
oblíquo à realidade.

Vitória de Romney pode prejudicar a Argentina
César Felício
De Buenos Aires

Uma eventual vitória do repu-
blicano Mitt Romney na eleição
americana será uma péssima notí-
cia para a presidente da Argentina,
Cristina Kirchner. É um republica-
no que está por trás do sequestro
da fragata argentina em Gana e da
sentença da Justiça americana que
questiona o pagamento da dívida
reestruturada do país. As duas ini-
ciativas, tomadas neste mês, moti-
varam o rebaixamento de “B” para
“B-” da classificação de risco da Ar-
gentina pela Standard & Poor’s.

Segundo a revista americana
“Fo r b e s ” e o jornal espanhol “El
Pa í s ”, Paul Elliott Singer, um dos
principais contribuintes da cam-
panha de Mitt Romney, seria o
controlador do fundo NML Capi-

tal, que acionou a Argentina tanto
nos EUA como no país africano.

O NML Capital é especializado
em adquirir créditos de liquidação
duvidosa e títulos de dívida sobe-
rana em default com desconto so-
bre o valor de face. Em seguida, re-
corre aos tribunais para obter o pa-
gamento da dívida pelo seu valor
nominal. Fundos desses são cha-
mados usualmente de “vulture
funds”, ou fundos abutres.

Em 2001, a Argentina deixou de
pagar uma dívida que somava US$
135 bilhões. O valor foi renegocia-
do de 2005 a 2009 em acordo acei-
to por credores que detinham 91%
da dívida. O restante que não foi
renegociado pertence aos países
integrantes do Clube de Paris e a
esses fundos abutres.

O NML sozinho conseguiu da
Justiça de Gana o arresto da fragata

em 2 de outubro. Na Justiça de No-
va York, está processando a Argen-
tina na companhia de quatro ou-
tros fundos e 14 pessoas físicas,
credores de US$ 1,3 bilhão. Obtive-
ram sentença que determinou que
a Argentina não pode pagar a dívi-
da já renegociada sem oferecer
“tratamento igualitário” aos cre-
dores que ficaram de fora.

A efetivação da sentença deve le-
var tempo. “Serão meses de incer-
teza, porque há muitos cenários
sobre o que pode acontecer. Desde
um novo default até a mudança do
sistema de pagamento da dívida
argentina, usando bancos fora dos
E U A”, disse Maximiliano Castillo,
dono da consultoria ACM.

Ele descarta problemas para a
Argentina pagar os US$ 2,5 bilhões
de títulos que vencem em dezem-
bro. Mas o cenário para captações

argentinas já piorou: o risco-país
subiu 7% e voltou a superar os mil
pontos. Ontem, o ministro da Eco-
nomia, Hernán Lorenzino, descar-
tou qualquer repactuação da dívi-
da que envolva os fundos que es-
tão processando a Argentina.

Singer opera no mercado finan-
ceiro desde 1977 e seu fundo seria
hoje detentor de uma carteira que
soma US$ 20 bilhões. A dívida so-
berana argentina representaria
cerca de 2% desse total. O empresá-
rio seria detentor de uma fortuna
pessoal de US$ 1,1 bilhão e se des-
tacou na atual campanha eleitoral.
Segundo o site Huffington Post,
até agosto era o maior doador in-
dividual da campanha de Romney.
Segundo o “The New York Times”,
Singer atuou também como arre-
cadador para a campanha do can-
didato republicano.

Volta aos comícios
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O candidato republicano à
Presidência dos Estados Unidos,
Mitt Romney, retomou ontem os
eventos de campanha, que haviam
sido interrompidos devido à
passagem da tempestade tropical
Sandy. Bastante cauteloso, para

evitar ser visto como insensível à
tragédia e interessado somente em
se eleger, Romney não fez ataques e
nem mencionou o seu adversário
pelo nome. “Nós nos unimos em
momentos como estes”, disse em
Tampa, na Flórida. “Acredito que

pessoas se unindo é o que também
acontecerá no dia 7 [dia seguinte à
eleição].” Na foto, Romney finge
roubar um bebê que pegou da
plateia durante um evento de
campanha na Universidade de
Miami, em Coral Gables.

N ot a s
Sandy ameaça voto
A demora no restabelecimento

do fornecimento de eletricidade
pode afetar a votação em vários Es-
tados da Costa Leste dos EUA. Em
Nova York, até agora não há ener-
gia em 90% dos locais de votação
do distrito de Nassau County. Uma
das possibilidades cogitadas pelas
autoridades é votação em cédulas
de papel. A lei do Estado também

permite, em caso de desastres na-
turais, a extensão da votação por
um dia. Em Connecticut, cogita-se
a transferência dos locais de vota-
ção para áreas com eletricidade.
Em Massachusetts, os votos são em
cédulas de papel, as quais são con-
tadas por equipamentos eletrôni-
cos. A apuração ainda poderia ser
feita manualmente, mas isso cau-
saria atrasos no processo.

Eleição de US$ 6 bilhões
O custo das eleições america-

nas deste ano deve ultrapassar os
US$ 6 bilhões. De acordo com es-
tudo do Center for Responsive
Politics, esse valor supera em US$
700 milhões o custo da eleição de
2008. Esses números incluem as
despesas na eleição presidencial
e também nas disputas para o Se-
nado e a Câmara dos Deputados.

Fonte: SECEX/MDIC Elaboração: Valor Data. * De produtos americanos para o Brasil. ** Do Brasil para os EUA.

O comércio bilateral
Trocas de bens entre Brasil e EUA durante o governo Obama
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2, 3, e 4 nov. 2012, Primeiro caderno, p. A20.




