
O Brasil, outrora o gigante econô-
mico e político ao Sul de suas fron-
teiras, cada vez menos é uma prio-
ridade para os Estados Unidos.
“Os Estados Unidos estão mais
preocupados com o Oriente Mé-
dio, com as taxas de crescimento
da China e com a Ásia. Na ordem
de prioridades, a América do Sul
está em um nível bem mais baixo.
E dentro desse contexto, o Brasil
tem uma prioridade ainda mais
baixa”, disse o diplomata Luiz Au-
gusto Castro Neves, presidente do
Centro Brasileiro de Relações In-
ternacionais (Cebri), durante se-
minário do órgão para discutir as
relações bilaterais, ontem no Rio.

De fato, de janeiro a abril de
2013 as exportações brasileiras
para os Estados Unidos, caíram
21,58% ante o mesmo período
em 2012. Enquanto isso, as im-
portações continuam crescendo
– no primeiro quadrimestre a al-
ta foi de 12,93% sobre 2012, sen-
do que o principal item importa-
do pelo Brasil no período foi a ga-
solina (alta de 176,59% ante o
quadrimestre de 2012).

Para Neves, apesar de um co-
mércio intenso – em 2012, o Bra-
sil foi o terceiro maior fornece-
dor dos Estados Unidos no âmbi-
to da América Latina, atrás de
México e Venezuela – a relação

com a grande potência do Norte
está aquém do que deveria. “De
modo geral, a balança comercial
entre Brasil e Estados Unidos
tem sido relativamente equilibra-
da. Mas estamos exportando me-
nos do que poderíamos ”, diz.
“Nossa pauta de produtos de
maior valor agregado é maior do
que a da China”, argumenta.

Para Neves, falta agressividade
comercial para o Brasil: “Os Esta-
dos Unidos são um mercado aber-
to. O Brasil tem sido muito tímido
na promoção comercial nos EUA,
são poucas as empresas brasileiras
que tem uma ação agressiva no
mercado norte-americano”.

Para o embaixador, as barrei-
ras do comércio entre os dois paí-
ses estão dentro das fronteiras bra-
sileiras, mais especificamente na
falta de competitividade do país.
“Nossa infraestrutura é deficien-
te, nossa carga tributária é eleva-
da e falta uma postura mais agres-
siva do empresariado, pouco acos-
tumado a disputar o mercado ex-
terno”, diz. “No caso da competi-
tividade, a questão é maior: se o
país não se tornar mais competiti-
vo, vai perder mercado não só nos
Estados Unidos, mas em outros
mercados também”, alerta. “O
Brasil reclamou durante muito
tempo com a sobretaxa aplicada
sobre o etanol e, quando ela foi eli-
minada, não tínhamos o produto
para exportar. A percepção norte-
americana é que o Brasil não está
fazendo o dever de casa”.

Para o diplomata, o Brasil negli-
genciou mercados tradicionais co-
mo o dos Estados Unidos e, por is-
so, “não está no topo das priorida-
des dos Estados Unidos”.

Embora as relações entre Brasil
e Estados Unidos estejam bem me-
lhores - a presidente Dilma Rous-
seff adotou uma política externa
menos ideológica que seu anteces-
sor Lula no período de George
Bush - para Neves as duas maiores
economias das Américas têm rela-
ções caracterizadas por uma indi-

ferença “benigna”. “Não há a per-
cepção de que os dois países se-
jam aliados, de que exista uma par-
ceria para valer”, observa.

“Se por um lado, não há interes-
se, por parte dos Estados Unidos,
de formatar grandes acordos, a re-
lação do Brasil com o país foi mar-
cada por questões emocionais e
por uma percepção maniqueísta
que prejudicou o que poderia aju-
dar os dois países”, explica. “Te-
mos uma relação envergonhada,
uma falta de vontade de maior inti-
midade. Embora essa intimidade
exista na prática”, afirma, acres-
centando que o Brasil precisa par-
ticipar de forma mais decisiva das
articulações com os EUA, sob o
ônus de perder ainda mais merca-
do, não só o norte-americano.

“Os Estados Unidos sempre ti-
veram uma presença importante
no Brasil, mas não se detecta uma
renovação dos investimentos no
país como acontece hoje em ou-
tras nações”, observa.

Neves, que já foi embaixador
brasileiro na China e no Japão, mi-
nimiza o chamado “Risco-Chi-
na” e o fato de os chineses ocupa-
rem hoje o lugar que um dia foi
dos Estados Unidos como princi-
pal parceiro comercial do Brasil.
“Hoje em dia, no mundo globaliza-
do, os processos produtivos são in-
ternacionalizados e interdepen-
dentes. Uma desaceleração na Chi-
na vai afetar não só o Brasil”.
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Para os Estados
Unidos, Brasil
não é prioridade,
diz embaixador
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COMÉRCIOBILATERALBRASIL X EUA (em US$ milhões FOB)

Principais produtos, janeiro a abril

EXPORTAÇÕES 2013 2012 Variação

TOTAL 7.073,28 9.019,58 -21,58%
Óleos brutos de petróleo 782,99 2.409,26 -67,50%
Outros prods. semimanuf. ferro/aço.c<0,25%, sec.
transv. ret.

438,03 613,42 -28,59%

Café não torrado, não descafeinado, em grão 323,23 349,43 -7,50%
Álcool etílico n/desnaturado c/teor água <= 1% vol. 275,85 120,40 129,10%
Pasta quím. madeira de n/conif. a soda/sulfato,
semi/branq

272,08 244,46 11,30%

Ferro fundido bruto não ligado, c/peso<=0,5%
de fósforo

261,74 384,47 -31,92%

Milho em grão, exceto para semeadura 230,80 4,21 -

Outros granitos trabalhados de outro modo
e suas obras

192,94 153,16 25,97%

Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aço 163,18 140,50 16,14%
Sucos de laranjas, congelados, não fermentados 110,02 24,30 352,81%
Outros produtos 2.629,67 4.575,97 -42,53%

IMPORTAÇÕES 2013 2012 Variação

TOTAL 11.911,64 10.547,74 12,93%
Gasóleo (óleo diesel) 997,37 684,39 45,73%
Outras gasolinas, exceto para aviação 735,44 265,89 176,59%
Hulha betaminosa, não aglomerada 341,06 240,78 41,64%
Partes de turborreatores ou de turbopropulsores 321,63 262,86 22,36%
Turborreatores de empuxo >25kn 158,87 243,82 -34,84%
Outros grupos eletrog. 158,21 2,75 -
Hidróxido de sódio em sol. aquosa (lixiv.
soda cáustica)

139,59 156,36 -10,73%

Outs. insticidas, apresentados de outro modo 136,80 73,75 85,49%
Outros propanos liquefeitos 136,50 127,86 6,76%
Outras partes p/aviões ou helicópteros 135,52 160,95 -15,80%
Outros produtos 9.692,23 8.328,33 16,38%

CastroNeves:semcompetitividade,paísperderámaismercados

Os Estados Unidos são
um mercado aberto. O
Brasil tem sido muito
tímido na promoção
comercial. São poucas
as empresas brasileiras
que tem uma ação
agressiva no mercado
norte-americano Fonte: Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio

A principal barreira
comercial entre Brasil
e Estados Unidos está
dentro das fronteiras
brasileiras, mais
especificamente
na falta de
competitividade das
nossas exportações
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2013, Brasil, p. 8.

Text Box
De modo geral, a percepção americana é que o país não está




