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O governo americano criti-
cou o Brasil por estar criando
uma “nova forma de protecio-
nismo” com sua política de in-
centivo fiscal e insistiu que os
objetivos do País podem ser
atingidos sem o uso das medi-
das que têm adotado.

A opinião é do número 1 na
Casa Branca responsável pelo
comércio, Michael Froman,
chefe da Representação dos
EUA para o Comércio (USTR),
e foi feita menos de uma sema-
na depois de a presidente Dilma
Rousseff usar as mesmas pala-
vras com relação aos países de-
senvolvidos. Na sexta-feira, na
cúpula do G-20 na Rússia, Dil-
ma acusou os países ricos de es-
tarem adotando um “novo pro-
tecionismo” cambial.

Em conversa com jornalistas,
Froman foi claro ao dizer que
práticas brasileiras têm sido
uma “preocupação” para o go-
verno de Barack Obama e que
algumas das iniciativas do País
são exemplos da “nova forma
de protecionismo” que ganha
espaço no mundo. “Ficamos
preocupados quando o Brasil
decidiu elevar as tarifas de im-
portação para mais de cem li-
nhas tarifárias.”

Mas é a política de dar incenti-

vos fiscais a quem produz no
Brasil que tem mais afetado os
americanos. “Temos preocupa-
ções com políticas de localiza-
ção”, disse, em referência às exi-
gências do governo de que em-
presas produzam no Brasil para
ganhar vantagens. O caso atin-
giu o setor automotivo tem sido
adotado em outros segmentos.

Ao ser questionado sobre o

protecionismo no mundo, ele
voltou a citar o caso brasileiro.
“Vemos novas formas de prote-
cionismo e a localização é uma
delas”, declarou. “Entendemos
os objetivos desses países. Mas
queremos ajudá-los a atingir
seus objetivos sem distorcer os
mercados mundiais.”

Elogios. Questionado se uma

eventual decisão de Dilma de
não viajar aos EUA, por conta
da polêmica da espionagem, po-
deria afetar a relação comercial
entre os dois países, Froman op-
tou por elogiar o Brasil. “O Bra-
sil é muito importante na re-
gião e no mundo”, disse. “É um
parceiro estratégico dos EUA e
temos trabalho para desenvol-
ver essa relação.”

“Vemos grandes oportunida-
des no Brasil, no setor de inves-
timentos, energia e comércio e
estamos abertos sobre como po-
demos seguir essa relação adian-
te”, disse. “Temos um diálogo
franco com o Brasil. Eles não he-
sitam em levantar questiona-
mentos sobre nossas práticas e
nós também dialogamos quan-
do há algo”, explicou Froman.

Ele deixou claro que o gover-
no americano quer estudar no-
vas formas de ampliar o comér-
cio com o Brasil. Nesta semana,
uma de suas assistentes, a em-
baixadora Miriam Sapiro, está
no País para debater formas de
ampliar o comércio.

Algodão. Um dos temas delica-
dos na relação bilateral é a ques-
tão do algodão. Os EUA perde-
ram na Organização Mundial
do Comércio (OMC) uma dis-
puta contra o Brasil e foram
obrigados a pagar mais de US$
140 milhões por ano ao setor pri-
vado brasileiro. O problema é
que o Congresso americano
quer acabar com a remessa, o
que abriria as portas para o Bra-
sil retaliar os EUA.

Fontes na diplomacia ameri-
cana confirmaram à reporta-
gem que a Casa Branca está ten-
tando fazer o Congresso enten-
der que, se esse dinheiro não for
pago, a retaliação que o Brasil
adotará custará muito mais ca-
ro aos interesses americanos.
Miriam deve tratar também des-
se tema esta semana no Brasil.

Froman deixou claro que
acredita que a conferência da
OMC, no fim do ano em Bali,
será fundamental. “Se não con-
seguirmos um acordo, vai ser di-
fícil pegar os pedaços e seguir
adiante com a Rodada Doha.”

Na semana passada, em São
Petersburgo, na reunião de
cúpula do G-20, a presiden-
te Dilma Rousseff acusou os
países desenvolvidos de ado-
tarem um “novo protecionis-
mo cambial” para criar supe-
rávit comercial.

A presidente se referia,
em especial, à decisão do
Fed, o banco central ameri-
cano de retirar as medidas
de estímulo à economia, que
somam US$ 85 bilhões por
mês. O anúncio da medida
teria agravado a fuga de capi-
tais de países emergentes,
em especial Índia, Brasil,
Rússia e Turquia, cujas moe-
das sofreram desvaloriza-
ções entre 10% e 25% desde
janeiro de 2013.

Barroso defende
união bancária
da Europa
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EUA acusam Brasil de criar ‘novo protecionismo’
Michael Froman, responsável pelo comércio externo no governo americano, disse que há preocupação com incentivos dados pelo Brasil às empresas
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A Europa deve continuar avan-
çando com seu projeto de união
bancária para ajudar a região a
sair da crise cujo fim agora “é

visível”, disse ontem o presiden-
te da Comissão Europeia, José
Manuel Barroso.

Em seu discurso anual no Par-
lamento Europeu, ele disse que
os europeus estão “começando
a convencer” os mercados e
seus parceiros que estão deixan-
do para trás a crise que levou
cinco países a buscar progra-
mas de resgate e causou uma re-
cessão duradoura.

“Claro que precisamos ficar

vigilantes... um trimestre positi-
vo não significa que deixamos a
tempestade econômica. Mas
prova que estamos no caminho
certo”, disse, referindo-se ao fa-
to de a zona do euro ter saído da
recessão no 2.º trimestre.

Barroso defendeu que a co-
missão – braço executivo da
União Europeia –, parlamenta-
res e países-membros usem o
restante do mandato parlamen-
tar para fazer progressos em re-

formas importantes, começan-
do pela união bancária e pela
conclusão do mecanismo único
de resolução.

A eleição para a renovação do
Parlamento Europeu está mar-
cada para maio de 2014. Já a no-
va Comissão Europeia toma
posse durante o outono no He-
misfério Norte. A expectativa é
que Barroso renuncie após com-
pletar seu segundo mandato no
cargo. / DOW JONES NEWSWIRES
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Parceria. ‘Queremos ajudar o Brasil, mas sem distorcer os mercados mundiais’, diz Froman
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




