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B ra s i l

Relações externas Interesse é em
áreas como serviços e investimentos

Brasil e EUA
buscam
acordos
b i l a t e ra i s

D I V U LG A Ç Ã O

Michael Froman: “Respeitamos muito o desejo do Brasil de ter um setor industrial vibrante, mas há várias maneiras de promover a industrialização”

Sergio Leo
De Brasília

O governo dos Estados Unidos
quer encontrar “meios concre-
tos” para ampliar a relação co-
mercial e econômica com o Bra-
sil, como um acordo de investi-
mentos, disse ao Va l o r o assessor
adjunto para Segurança Nacio-
nal dos Estados Unidos, Michael
Froman, um dos integrantes do
governo americano mais próxi-
mos do presidente Barack Oba-
ma. Froman e a secretária interi-
na de Comércio dos EUA, Rebbe-
ca Blank ouviram ontem do mi-
nistro do Desenvolvimento, Fer-
nando Pimentel, uma proposta
para buscar acordos bilaterais
que possam ser discutidos sem
necessidade de aprovação dos
membros do Mercosul, em temas
como serviços, investimentos,
transportes e tributos.

Os EUA, já dispostos a apro-
fundar as relações comerciais e
de investimento com o Brasil, es-
tão em conversas avançadas para
cooperação no setor de energia,
inclusive nuclear, disse Froman.
O governo americano quer dis-
cutir com o Brasil novas tecnolo-
gias de exploração de gás de xisto

voltadas à sustentabilidade am-
biental, aproveitando a expe-
riência do país com esse combus-
tível que provocou uma “revolu -
ç ã o” no setor de energia, bara-
teando custos e promovendo o
ressurgimento da indústria.

Froman é cotado para ser o re-
presentante comercial da Casa
Branca (embora já tenha recusa-
do um posto na área, por preferir
suas funções na Casa Branca,
com maior amplitude de ação e
maior proximidade ao presiden-
te). Mesmo mostrando forte inte-
resse do governo americano, não
deixou de criticar, em entrevista
exclusiva ao Va l o r , as medidas
tomadas recentemente pelo go-
verno brasileiro em sua política
industrial, como a elevação de ta-
rifas para cem produtos e a cria-
ção de exigências de conteúdo
local para investimentos no país.

“Respeitamos muito o desejo
do Brasil de ter um setor indus-
trial vibrante, nós também temos
nosso setor industrial e uma po-
lítica industrial dirigida a esse
objetivo, mas há várias maneiras
de promover a industrialização”,
disse o assessor de Obama. “Há
uma boa discussão a ser feita se
protecionismo e exigências de

produção local encorajam ou de-
sencorajam uma indústria glo-
balmente competitiva.” Froman
defendeu o modelo adotado pela
E m b r a e r, com esforços tecnoló-
gicos que incluem apoio do MIT,
um dos mais prestigiados insti-
tutos tecnológicos dos EUA e ins-
talações fora do país, em coope-
ração com companhias america-
nas. “Esse modo de cooperação
da Embraer, com o setor acadê-
mico, setor privado e abertura,
me impressiona como um mode-
lo muito bom.”

Ele lamentou, como protecio-
nistas, as medidas de elevação de
tarifas e restrições a investimen-
to, que, na sua avaliação, contra-
riam os compromissos assumi-
dos pelos países com as econo-
mias mais influentes do mundo,
reunidos no G-20. Durante con-

versa com a secretária Rebbeca
Blank, Pimentel argumentou
que o Brasil não busca um mode-
lo de substituição de importa-
ções como nos anos 50, mas a
produção local de bens de alto
conteúdo tecnológico. O minis-
tro do Desenvolvimento defen-
deu, porém, um esforço para
“acelerar ” negociações em torno
de acordos de investimento, ser-
viços, tributos e transportes.

A proposta de Pimentel reflete
a crescente preocupação, no se-
tor privado brasileiro e em algu-
mas áreas de governo, com a ex-
clusão do Brasil nas grandes ne-
gociações de comércio iniciadas
recentemente, à margem da or-
ganização Mundial do Comércio
(OMC). O ministro brasileiro afir-
mou aos americanos que o Brasil
está disposto a encorajar os só-

cios no Mercosul a manter uma
“negociação madura” de liberali-
zação comercial com os EUA.

“Devemos explorar todas as
possibilidades de avanços bilate-
rais enquanto nos preparamos”,
disse à secretária Blank. Após uma
reunião, à tarde, Pimentel e Blank
participaram de outro encontro de
trabalho, no Palácio do Planalto,
com Froman e a ministra-chefe da
Casa Civil, Gleisi Hoffmann.

A proposta de avançar em ne-
gociações bilaterais foi recebida
com aprovação e cautela pelas
autoridades americanas. Os EUA,
lembrou o assessor de Obama,
além de terem lançado negocia-
ções de livre comércio com a
União Europeia e países do Pací-
fico (“que somarão 65% do Pro-
duto Interno Bruto e do comér-
cio mundiais”), estão engajados

em três grandes frentes de nego-
ciação: um acordo plurilateral de
serviços, com 46 países, em Gene-
bra, que representam 70% do
mercado global de serviços; um
acordo para estender o alcance
do atual tratado de liberalização
em tecnologia de informação; e
um tratado multilateral para “fa -
cilitação de comércio” (remoção
de obstáculos burocráticos ao
trânsito de mercadorias).

O Brasil participa apenas da
última delas e todas podem ser
oportunidades de ampliar a re-
lação bilateral, comentou Fro-
man. “Estamos de mente aberta
e à espera de sugestões do lado
brasileiro sobre o que querem
fazer ”, disse o conselheiro eco-
nômico de Obama. O tema aca-
ba de ser incluído na agenda bi-
lateral, comentou ele.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




