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B ra s i l

Relações externas Expectativa é que o acordo, que
reduziria gastos, seja assinado nos próximos dois anos

Empresários dos EUA e
do Brasil pressionam
por fim da bitributação

CLAUDIO BELLI/VALOR

Josué Gomes da Silva: fim da bitributação está na agenda de Brasil e Estados Unidos há mais de 40 anos

Fernando Exman
De Brasília

Em meio a pedidos do vice-pre-
sidente Michel Temer para que
empresas americanas participem
dos leilões de concessões na área
de infraestrutura e de blocos de
petróleo a serem realizados pelo
governo brasileiro, empresários
dos dois países reforçaram ontem
a pressão para que as administra-
ções Dilma Rousseff e Barack
Obama avancem nas negociações
para a assinatura de um acordo
que acabe com a bitributação en-
frentada pelas companhias que
atuam no Brasil e nos Estados
Unidos. A expectativa dos execu-
tivos é que o acordo, o qual redu-
ziria gastos das empresas e inves-
tidores, seja enfim assinado nos
próximos dois anos.

Reunidos no Itamaraty para
mais uma reunião do Fórum de
CEOs Brasil-EUA, os empresários
também ouviram de representan-
tes de ambos os governos a pro-
messa de buscar facilitar o trânsito
de passageiros que viajam fre-
quentemente entre os dois países.
Um memorando de entendimen-
to assinado entre Brasil e Estados
Unidos teria como objetivo reali-
zar um projeto piloto visando a
adesão do Brasil ao programa
americano Global Entry e, futura-
mente, até mesmo acabar com exi-
gência de vistos a empresários e tu-
ristas. O encontro reuniu executi-

vos de algumas das maiores com-
panhias brasileiras e americanas,
além de autoridades do governo
Obama, da Casa Civil e dos minis-
térios do Desenvolvimento, Minas
e Energia e Relações Exteriores.

“Ao longo dos próximos anos, o
governo brasileiro realizará leilões
de concessões de portos, aeropor-
tos, rodovias e ferrovias, processos
nos quais esperamos contar com
uma ativa participação de empre-
sas norte-americanas”, discursou
Temer durante a reunião, defen-
dendo um maior equilíbrio no co-
mércio bilateral. “O Brasil espera
que empresas norte-americanas
engajem-se nas rodadas de licita-
ção que serão promovidas pela
Agência Nacional do Petróleo e ve-
nham para o Brasil participar não
só com a exploração, mas também
com todas as etapas da cadeia do
petróleo, contribuindo assim para
a consolidação de uma cadeia pro-
dutiva nacional de petróleo e gás.”

Já o empresariado comemo-
rou a possibilidade de os dois go-
vernos se engajarem em negocia-
ções para um acordo de não bi-
tributação. Porta-vozes dos parti-
cipantes do encontro, Josué Go-
mes da Silva e John Faraci, respec-
tivamente os presidentes da Co -
teminas e da International Paper,
destacaram que a aprovação pe-
lo Senado Federal, no dia 7, de
uma proposta de troca de infor-
mações tributárias entre Brasil e
Estados Unidos abre o caminho

para tal iniciativa. “É uma das
prioridades do fórum desde o
seu primeiro encontro. Não po-
demos deixar de lembrar que es-
te ponto já está na agenda dos
dois países há mais de 40 anos”,
afirmou Josué Gomes da Silva.

O maior interesse do Brasil no
tema nos últimos anos é explica-
do por números citados pelo
próprio vice-presidente em seu
discurso. Em 2010, a relação en-
tre o estoque de investimentos
americanos no Brasil e o de inves-
timentos brasileiros nos EUA era
de 40 para um. Atualmente, disse
Temer, é de oito para um. “Esse
interesse econômico das empre-

sas brasileiras nos Estados Uni-
dos faz com que haja um suporte
muito relevante para o acordo de
não dupla tributação”, ponderou
o presidente da Coteminas.

O CEO da International Paper
também defendeu uma maior

cooperação entre EUA e Brasil na
área tributária. “Isso abre a porta
para diversas ações dos dois go-
vernos que criem as condições
para mais comércio e investi-
mentos entre os dois países”, des-
tacou Faraci.

Os executivos e autoridades
debateram ainda oportunidades
de cooperação nas áreas de ener-
gia, educação e inovação. A pró-
xima reunião do Fórum de CEOs
Brasil-EUA deve ocorrer em
Washington, no fim de 2013.
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