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Relações externas Programa americano facilitaria entrada de brasileiros
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O que é o Global Entry?
É um sistema que agiliza a entrada em
território americano de viajantes
frequentes de países conveniados. A
leitura do passaporte e o registro de
impressões digitais são feitos em
quiosques eletrônicos

Há dispensa de visto para quem está
no Global Entry?
As duas coisas não têm relação. Se há
necessidade de visto, ele continuará
sendo exigido. Se o país tem acordo de
isenção, obviamente não é preciso. Mas
o programa é benéfico para todos,
porque cidadãos com ou sem
necessidade de visto pegam a mesma
fila na imigração

Quem pode entrar no Global Entry?
Cidadãos, que geralmente são viajantes
frequentes, de países como Reino
Unido, Alemanha, Holanda, Catar,
Coreia do Sul, Canadá, México e
Panamá

Qual é a vantagem para quem está
no Global Entry?
Não pegar filas demoradas e evitar o
“interrogatório” de agentes da imigração
a cada vez que entram nos EUA. O
tempo médio de liberação nos quiosques
eletrônicos é inferior a um minuto

Como os viajantes podem se
inscrever?
Paga-se US$ 100, marca-se uma
entrevista no consulado americano do
país de origem e passa-se por uma
checagem do histórico do candidato

Qual é a vantagem para os EUA?
Ter uma investigação prévia à chegada
em solo americano e saber, desde a
entrevista e a checagem de
informações em um consulado no
exterior, que se trata de um viajante
que não oferece nenhum tipo de risco

Quais aeroportos têm quiosques do
Global Entry?
Um total de 44 terminais, incluindo
todos os destinos atendidos por voos
que saem do Brasil
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Patriota e Kerry, durante encontro em agosto: acordo era dado como certo

nistração Obama de que já chegou a hora de separar as coisas e
retomar negociações em estágio
avançado e mutuamente benéficas, como o caso do Global Entry.
A comunidade de negócios está ansiosa pelo desfecho das discussões sobre o programa. “Ele
diminui o tempo de fila e facilita
a viagem”, frisa Michelle Shayo
Tchernobilsky, gerente de relações governamentais da Câmara
de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham). Segundo ela, o
Global Entry é “um símbolo importante” para os empresários,
mas “não necessariamente uma
prioridade” para os governos.
No setor privado, a percepção
é de que o cancelamento da visita
de Dilma “deu uma esfriada” nas
conversas, mas que elas serão retomadas em breve. “Todo mundo
entende que a tramitação usual
das coisas continuará avançando. O importante é que há boa
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Aeroportos com quiosques do sistema e voos procedentes do Brasil
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Como funciona o Global Entry

acordo de dispensa entre os países.
A vantagem é a rapidez nos procedimentos imigratórios. A mais recente adesão ao programa foi do
Panamá, no mês passado.
Apesar da necessidade de acertar os últimos detalhes, as negociações já estavam tão azeitadas
que o secretário americano de Estado, John Kerry, e o então chanceler Antônio Patriota chegaram
a dar um acordo como certo, durante entrevista conjunta em Brasília, em agosto. Logo depois, no
entanto, o escândalo de espionagem eletrônica dos Estados Unidos ganhou novos contornos e a
viagem de Dilma foi cancelada.
Desde então, não há mais perspectiva para concluir as negociações em torno da adesão do Brasil. Na linguagem diplomática,
“perdeu-se o sentido de urgência”. Em termos concretos, nenhuma reunião foi remarcada
para fechar o acordo e a hipótese
mais otimista é que ele volte à
agenda em algum momento de
2014. Mas até isso é incerto.
Nos Estados Unidos, as discussões são conduzidas pelo Departamento de Estado e pelo Departamento de Segurança Nacional
(Homeland Security). Do lado
brasileiro, o núcleo de negociadores é composto por Itamaraty,
Ministério da Justiça, Polícia Federal e Receita Federal. Há acompanhamento direto da Casa Civil.
Um funcionário do governo
americano com conhecimento das
negociações diz que elas estão “paradas” atualmente, pelo menos
nos níveis “mais altos”, mas podem
ser retomadas “a qualquer momento”. “Estamos prontos para
voltar à mesa e discutir especificidades técnicas”, afirma.
Em Washington, embora se
entenda a postura política de
congelar esse tipo de conversa
após o escândalo de espionagem,
cresce um sentimento na admi-
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pré-aprovação das autoridades
americanas para entrar no país.
Com isso, em vez de esperar
um agente de imigração e explicar os motivos de cada visita, os
participantes podem “driblar” as
filas e submeter seus passaportes
à leitura eletrônica em quiosques
instalados em 44 aeroportos. A
experiência demonstra que o
tempo médio de liberação diminui para menos de um minuto.
Os terminais que mais recebem
voos do Brasil, como Miami e
John F. Kennedy (Nova York), estão incluídos na lista.
A adesão do Brasil ao Global
Entry deu um passo importante
em outubro de 2012. Na ocasião,
autoridades dos dois países abriram caminho para um acordo,
que avançou nas áreas técnicas
ao longo deste ano. Uma reunião
de “alto nível” havia sido planejada, às vésperas da visita de Dilma,
para fechar os termos de uma
“declaração” que pudesse ser feita, em Washington, ao lado do
presidente Barack Obama.
No início das negociações, previa-se a entrada de até 5 mil viajantes frequentes em um projeto-piloto do Global Entry com o Brasil.
Depois, a dimensão foi reduzida e
esperava-se contemplar cerca de
1,5 mil brasileiros. O prazo de implantação não seria imediato e havia requisitos a cumprir. No caso
do México, por exemplo, houve o
intervalo de um ano entre o anúncio e a implantação. Aqui, restavam indefinições sobre quais aeroportos brasileiros poderiam ter
sistema equivalente ao Global Entry e como funcionaria, na prática.
O programa não tem relação
com a necessidade de vistos. Requer uma inscrição, no valor de
US$ 100, e entrevista em um consulado americano. Quem é aprovado obtém o benefício por um período de cinco anos, mas continua
precisando de visto, caso não haja

clu

O esfriamento das relações entre Brasil e Estados Unidos colocou na geladeira, sem perspectiva concreta de retomada, um
acordo que estava prestes a ser
celebrado para facilitar a entrada
de cidadãos brasileiros em território americano. A expectativa
dos dois países era anunciar em
outubro, durante visita da presi-

dente Dilma Rousseff a Washington, uma espécie de contrato de
adesão do Brasil ao Global Entry.
O programa, que já beneficia cidadãos de países como Alemanha
e Coreia do Sul, dispensa viajantes
frequentes aos Estados Unidos de
procedimentos lentos e filas demoradas em postos de imigração.
Quem viaja com assiduidade —
principalmente homens e mulheres de negócios — pode se cadastrar no programa e recebe uma
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Brasil e EUA ‘congelam’ acordo
sobre adesão ao Global Entry

disposição de ambos os lados.”
Para o cientista político João
Augusto de Castro Neves, analista-sênior da consultoria Eurasia
Group, o governo brasileiro ainda está em “período de observação” dos desdobramentos do escândalo de espionagem. “O cancelamento atrapalha e esfria um
pouco a agenda, mas não vai arruinar ou tirar dos trilhos a maioria das negociações. O setor privado dos dois lados tem enorme
interesse nas discussões e isso gera uma dinâmica própria nas relações bilaterais”, afirma Neves.
O analista da Eurasia acredita
que a velocidade na retomada da
agenda depende muito da postura da Casa Branca. “O ideal seria
um pedido de desculpas ou um
gesto concreto de Obama para
aumentar o nível de confiança.
Sem isso, é uma questão de tempo, mas é certo que a poeira tende
a assentar nos próximos meses.”
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Decisão sobre isenção recíproca de vistos ainda demora
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um índice de reprovação inferior a
3% de todos os pedidos de vistos de
turismo e de negócios feitos por cidadãos de um país com quem esteja negociando. No caso do Brasil, o
número já baixou para 3,7% e a
tendência é continuar em queda. A
questão é o que fazer com o contingente de mais de 15 mil brasileiros por ano que, mesmo com vistos, são barrados em aeroportos
dos Estados Unidos.
Se esse problema já existe com o
visto, que é uma espécie de controle prévio à chegada na fronteira, o
volume de “barrados” poderia
crescer sem a exigência dele. Para

piorar, um compromisso buscado
pelos Estados Unidos nas negociações de um eventual acordo é a “repatriação tempestiva” de ilegais ou
inadmitidos no país. Quem vai se
encarregar dessa repatriação e como funcionará a estrutura para
dar conta de um aumento do número de barrados são questões
que preocupam o governo.
Hoje, o maior empecilho para o
avanço das negociações é outra
exigência americana: o compartilhamento de informações sobre
passageiros suspeitos de atividades criminosas ou terroristas. Os
EUA querem ter acesso a dados

não só de cidadãos brasileiros com
passagem pela polícia, ou que já
foram condenados judicialmente,
mas também de quem apenas é investigado por algum motivo.
Existem até perguntas menos
complexas que intrigam as autoridades em Brasília: os EUA estão
realmente dispostos a negociar a
isenção de vistos, se acabaram de
modernizar as estruturas consulares no Brasil e arrecadam
US$ 200 milhões por ano, conforme números mencionados pelos
americanos nas conversas, com a
concessão de vistos a brasileiros?
Finalmente, há uma divergência

conceitual. Os americanos, mesmo
quando não requerem visto, exigem que o cidadão do país beneficiado entre na internet e faça um
pagamento de US$ 14 antes de embarcar. A apresentação do comprovante, com dados pessoais básicos, é feita na imigração. Sem isso, sequer é possível entrar no voo.
O procedimento foi implantado
após os ataques terroristas de 2001
e é uma forma de fazer uma triagem inicial de quem chegará aos
aeroportos americanos. O Brasil
não tem cobrança parecida com os
países com quem já assinou acordos de isenção de visto. (DR)
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O governo brasileiro vê chances mínimas de fechar, no curto
prazo, um acordo de isenção recíproca de vistos com os Estados
Unidos. As discussões ainda fazem parte da agenda bilateral,
em banho-maria desde o cancelamento da visita da presidente Dilma Rousseff a Washington, mas a
expectativa em Brasília é tão baixa com um acordo desse tipo, que
houve até mesmo um pedido inusual do governo a empresários.
Em conversas informais com
integrantes do Fórum Brasil-EUA

de CEOs, que coloca o fim da exigência de vistos como prioridade
nas relações entre os dois países,
autoridades brasileiras pediram
que o assunto não fosse mais tema recorrente de declarações
empresariais e entrevistas. A justificativa é que estava se criando
um clima de acordo iminente.
Diferentemente da adesão ao
Global Entry, que depende basicamente de aval político para
sair, a eliminação de vistos ainda
esbarra em dificuldades técnicas
e na desconfiança de Brasília.
Para começo de conversa, o governo americano exige que haja
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Para analista, sentimento entre os países está mais negativo
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Depois das denúncias sobre a
espionagem realizada pelo governo americano e da dura resposta da presidente Dilma Rousseff, as relações entre Brasil e Estados Unidos esfriaram. Começa a
haver uma sensação “de que as
coisas não vão bem e estão se deteriorando”, diz o presidente
emérito do centro de estudos
Diálogo Interamericano, Peter
Hakim. Nos EUA, afirma, “as pessoas começam a retratar o relacionamento com o Brasil em termos crescentemente negativos”.
Antes do episódio da Agência
Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês), a relação entre os
dois países era boa e cordial, mas
não muito produtiva ou calorosa,
segundo Hakim. Com as denúncias de que Dilma e a Petrobras foram espionadas e com o adiamento da visita de Estado da presidente
a Washington, que seria realizada
em outubro, a situação não passa
por um bom momento. Hakim
afirma ter ouvido pela primeira
vez de funcionários do governo do
presidente Barack Obama que o
Brasil “talvez seja um adversário”.
Um dos motivos para essa ava-

liação, diz Hakim, foi o tratamento
dispensado a Thomas Shannon, ao
ex-embaixador americano em Brasília, na sua despedida. O ministro
das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, não compareceu
ao almoço, realizado em setembro, e Shannon ouviu de um diplomata brasileiro palavras rudes sobre a questão da espionagem. O
ex-embaixador americano, considerado um entusiasta da aproximação Brasil-EUA, foi indicado para um cargo importante no governo americano, o de conselheiro do
secretário de Estado, John Kerry.
Mas Hakim diz que essa percepção sobre o Brasil por parte
do governo americano não se deve apenas a essa questão. Ele observa que o Brasil teve uma reação forte já nas primeiras denúncias sobre as atividades de espionagem e ficou difícil não aumentar progressivamente a temperatura, quando surgiram novas revelações. Do lado americano, o
primeiro a tratar do caso foi Kerry, que não estava preparado e
reagiu mal, na visão de Hakim.
O presidente emérito do Diálogo Interamericano diz que seria
muito delicado para Dilma não
adiar a visita de Estado, que seria a
primeira com esse status para um

RICHARD SHEINWALD/BLOOMBERG NEWS

Peter Hakim: sensação de que “as coisas não vão bem e estão se deteriorando”

presidente brasileiro desde a realizada por Fernando Henrique Cardoso em 1995. Poderiam surgir
novas revelações de espionagem, e
a resposta do governo americano
não foi satisfatória.
Para Hakim, antes das denúncias de espionagem e do adiamento da visita de Dilma, as relações
entre Brasil e EUA mostravam alguns avanços nas áreas mais importantes, como comércio e energia. O número crescente de estu-

dantes brasileiros que passam um
período em universidades dos
EUA, no âmbito do programa
Ciências sem Fronteiras, é uma boa
notícia, mas não é um progresso
numa questão de peso. Hakim diz
que faz todo sentido para o Brasil e
para os EUA terem uma relação
econômica mais próxima, mas não
é o que se nota quando se analisa o
comércio entre os dois países.
Ainda assim, havia sinais de que
o relacionamento progredia. A vi-

sita de Estado de Dilma, a única
desse tipo a ocorrer neste ano,
mostraria o reconhecimento, pelos EUA, da importância do Brasil.
Para Hakim, o ideal seria que os
governos dos dois países estivessem empenhados em superar o
episódio da NSA, mas não parece
haver esforços para começar um
processo de reparação de danos.
“Não vejo isso de nenhum dos
lados”, diz Hakim. Lembra que o
episódio da espionagem é o segundo conflito mais sério em três
anos — em 2010, houve a participação do Brasil nas negociações
sobre o programa nuclear do Irã
ao lado da Turquia, o que irritou o
governo americano.
A visão que os dois países têm
um do outro dificulta as coisas. Os
EUA encaram o Brasil como uma
potência regional e não apreciam
algumas iniciativas do país no cenário global, como na questão do
Irã, de acordo com Hakim. O Brasil,
por sua vez, vê os EUA com desconfiança, não gostando muitas vezes
de como os EUA agem na América
Latina. O episódio da espionagem
reforça a imagem negativa da
atuação da grande potência.
No curto prazo, pode surgir outra notícia ruim para as relações
entre os dois países. A Câmara de

Comércio Exterior (Camex) pode
anunciar neste mês a retaliação
contra os EUA devido ao descumprimento do acordo do algodão
pelos americanos. Pelo acerto, o
governo americano faria pagamentos anuais de US$ 147 milhões
enquanto os subsídios ao produto
continuassem a existir.
O Brasil ganhou o direito de
retaliar os EUA numa disputa na
Organização Mundial do Comércio (OMC), mas ainda não aplicou as sanções. Como os americanos deixaram de honrar o
acordo a partir de setembro, o
governo brasileiro pode retaliar.
Na semana passada, em Bali, na
Indonésia, Figueiredo indicou que
o Brasil prefere restabelecer o acerto, evitando sanções. No mesmo
local, o representante comercial
americano, Mark Froman, disse ao
ministro brasileiro que a Lei Agrícola americana, em negociação no
Congresso, deve eliminar os subsídios ao algodão, o que tornaria
desnecessário retomar os pagamentos. A questão é saber se as
subvenções vão desaparecer da
nova lei. Para Hakim, o caso do algodão não é muito grave, mas, se a
retaliação ocorrer, pode ter impacto negativo numa relação que já
não está num momento favorável.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.

