
Na área comercial, Barbosa acredita 
que o lado norte-americano trabalhou para 
promover as vendas ao Brasil e conseguiu 
aumentá-las. Em 2010, o Brasil importou 
USS 27 bilhões; em 2012, foram US$ 32,3 
bilhões. Neste ano, as compras somam 
USS 20,5 bilhões de janeiro a julho, 10,1% 
mais do que em igual período do ano pas
sado. “No caso brasileiro, a prioridade na 
política externa é Sul-Sul, comércio com 
países em desenvolvimento. Pouco foi fei
to para atingir o mercado norte-america- 
no”, destaca Barbosa.

Outro aspecto é a baixa competitivi
dade que afeta a indústria nacional - o 
famoso custo Brasil. “Perdemos espaço 
no mercado norte-americano”, ressal
ta Barbosa. No primeiro semestre deste

ano, o Brasil exportou somente USS 13,1 
bilhões, uma queda de quase 15% na 
comparação com os primeiros seis me
ses de 2012. No ano passado, as vendas 
ao mercado norte-americano foram de 
USS 26,7 bilhões, o que representou 11% 
do total das exportações do país. No en
tanto, em 2000, as exportações brasilei
ras para os EUA significavam 23,9% do 
total, embora em menores valores.

POLÍTICA HARMONIOSA 
De acordo com o cientista político Rober
to Romano, professor do Instituto de Fi
losofia e Ciências Humanas da Universi
dade Estadual de Campinas (Unicamp), 
apesar de o Brasil não ser proativo, os 
EUA representam o segundo maior mer-
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O cientista político Heni Cukier com
partilha a opinião de que a viagem é 
fundamental. “O Brasil é uma nação im
portante, mas não a ponto de desafiar os 
EUA, ainda mais com a economia nor
te-americana se aquecendo e apostando 
em novos acordos comerciais”, conclui. 
Ainda que se julgue mal a maneira co
mo o governo brasileiro foi “invadido”, 
isso mostra que o país está extremamen
te vulnerável. “O Brasil precisa investir 
mais em contra-inteligência, em tecno
logia da informação e em segurança ci
bernética”, argumenta.

cado para nossos produtos. Hoje, mais de 
70% das vendas brasileiras ao mercado 
norte-americano são de bens industriali
zados acabados ou semiacabados, o que 
reforça sua importância. Entretanto, a ne
gociação de novos termos depende mais 
do Brasil. Com exceção de alguns confli
tos relacionados a subsídios, como no ca
so do algodão, o especialista não vê tanta 
discrepância nos termos bilaterais. “É pos
sível uma política intensa e virtuosa sem 
que haja submissão do Brasil aos interes
ses norte-americanos”, enfatiza.

Mas predomina a preocupação de que 
o Brasil não aproveite as oportunidades 
de inserção no momento em que os EUA 
apresentam sinais de melhoria na econo
mia. Na projeção do Fundo Monetário In
ternacional (FMI) para os próximos cin
co anos, o Produto Interno Bruto (PIB) 
dos EUA avançará 2,9% ao ano. “O Brasil 
vem perdendo mercado na América Lati
na para produtos chineses, sul-coreanos, 
mexicanos e, agora, até norte-america- 
nos”, diz Barbosa. Enquanto isso, os EUA 
buscam consolidar o Acordo de Comércio 
Transpacífico (Transpacific Partnership, 
ou TPP) (leia mais na página 28).

Romano analisa que, nos governos de 
Fernando Henrique Cardoso, o diálogo foi 
intenso e amigável com os EUA. Nos anos 
seguintes, a relação foi muito boa e incluiu 
a cooperação do etanol. “Agora, há alguns 
problemas no governo Dilma Rousseff en
volvendo a questão da espionagem norte-

Barbosa defende política intensa 
sem submissão aos EUA

-americana. Mas a tendência é de relação 
bilateral amistosa, com algumas crises 
conjunturais e pontuais como esta.”

VISITA A WASHINGTON 
Desde que eclodiu o escândalo, surgi
ram rumores do cancelamento da visita 
presidencial a Washington, o que aca
bou acontecendo (leia mais na página 
seguinte). Para Barbosa, a reação do go
verno brasileiro de criticar veemente
mente a ação do governo norte-america- 
no e exigir explicações é correta. “Mas 
considero que a presidente deveria apro
veitar a visita programada para discutir 
pessoalmente com Obama esse assunto, 
junto com outros temas importantes de 
interesse do país”, avalia.

Barbosa tem acompanhado os temas 
que deveriam ser discutidos no encon
tro de Dilma com Obama. “Possivel
mente, conversas sobre o acordo co
gitado dos vistos e discussões para a 
transferência de tecnologia na área de 
gás de xisto, que vem se tomando fonte 
de energia importante nos EUA.” Mas, 
segundo ele, ao que parece, não há na
da de criativo e concreto que possa re
presentar um passo importante na re
lação bilateral. Desde o ano passado, 
Brasil e EUA dialogam sobre a possi
bilidade de eliminação de vistos, reci
procamente, para turismo e negócios.

Em 2011, quando Obama veio ao Bra
sil, foi assinado um acordo de cooperação 
para que pudesse ser abordado um possí
vel acordo bilateral. “O Cebeu quer traba
lhar na etapa anterior das negociações des
se acordo”, diz Diego Bonomo, gerente de 
comércio exterior da Confederação Na
cional da Indústria (CNI) que administra 
a parte brasileira do conselho.

Outro aspecto relevante é o acordo pa
ra evitar a bitributação, importante para o 
setorprivado. “Por exemplo, uma empresa 
nos EUA que tenha de remeter lucro para 
sua operação aqui pagará menos imposto 
ou nenhum, dependendo de como for ne
gociado”, explica Bonomo.

DIFICULDADES
O acordo de cooperação do etanol ficou 
travado. A ideia do Brasil e dos EUA pa
ra torná-lo uma commodity mundial, 
ao que indica, seguirá enfrentando mui
tas dificuldades para ser retomada. No A ut
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mercado norte-americano, surgem novas 
barreiras ao etanol brasileiro. O Congres
so dos EUA discute um projeto de lei que 
visa recriar o subsídio de USS 0,45 por 
galão para produtores internos e o impos
to de importação de US$ 0,54.

Essa ameaça volta à tona um ano e 
meio depois da derrubada dessas taxas. 
Além disso, há forte lobby dos produto
res norte-americanos de etanol de mi
lho para que o Executivo reclassifique o 
etanol brasileiro. O etanol de cana é con
siderado biocombustível avançado, de
nominação atribuída àqueles que redu
zem pelo menos 50% das emissões de 
gases causadores do efeito estufa e, por 
esse motivo, seu preço na bomba para 
os consumidores é mais alto do que o de 
milho. “São dois problemas grandes no 
curto prazo”, ressalta Bonomo.

O Cebeu defende a manutenção do 
acordo firmado entre Brasil e EUA no 
contencioso do algodão no âmbito da 
OMC. O ideal é que o subsídio ao algo
dão americano seja eliminado na refor
ma da lei Agrícola (Farm Bill). “Caso o 
programa de subsídio se mantenha, en
tendemos que os EUA devem continuar 
pagando a compensação de USS 147,3 
milhões ao ano aos produtores de algo
dão brasileiros”, diz o gerente da CNI.

Nos últimos anos, o Brasil tem cor
rido o risco de ser excluído do Sistema 
Geral de Preferências (SGP), mecanis
mo que isenta de tarifas de importação 
uma lista de produtos preestabelecida 
de países em desenvolvimento. Diver
sos senadores e deputados norte-ame
ricanos têm declarado que o Brasil já 
é uma economia forte e não necessita 
mais do benefício.

Contudo, de acordo com Bonomo, o 
Brasil poderá ser mantido no SGP neste 
ano por uma questão conjuntural. O sis
tema entrará na pauta do Congresso dos 
EUA dentro de um pacote maior da lei 
de comércio. “Há diversas medidas que 
vão gerar desgastes políticos e talvez os 
congressistas não tenham tempo de tra
balhar na reforma do SGP, um tema pe
queno dentro do contexto, e passem co
mo está, com o Brasil inserido.” A ut
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Caixa de texto
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 428, p. 30-32, out. 2013.




