
Discurso do ministro Armando Monteiro na US Chamber of Commerce 

durante a 3ª Cúpula Empresarial Brasil-Estados Unidos 

 

Senhoras e senhores, 

Tenho grande satisfação em participar deste encontro, que se realiza no 

contexto da visita da Presidenta da República do Brasil a Washington. A US 

Chamber of Commerce, com seus 300 mil associados, figura entre as 

entidades empresariais mais influentes do mundo. Esta casa muito tem 

feito em favor do relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos, 

especialmente por meio da atuação do nosso Conselho Empresarial e da 

construtiva cooperação estabelecida com sua congênere brasileira, a 

Confederação Nacional da Indústria, entidade que tive a honra de presidir 

entre 2002 e 2010, e que agora está sob a lúcida e competente direção do 

Presidente, e meu amigo, Robson Braga de Andrade. O fato de a 

Presidenta Dilma Rousseff ter feito questão de voltar à US Chamber para 

daqui falar ao empresariado americano, a exemplo do que ocorreu na 

visita que fez aos Estados Unidos durante seu primeiro mandato, constitui 

evidente sinal da importância que o Brasil confere a este fórum. 

Em meio a uma conjuntura internacional ainda fortemente marcada pela 

crise iniciada em 2008, os Estados Unidos figuram como a principal 

alavanca para a retomada do crescimento econômico mundial. Os 

indicadores recentes quanto à melhoria da situação financeira das famílias 

americanas e a consistente recuperação do mercado de trabalho apontam 

para o crescimento do consumo nos próximos trimestres. O Brasil, por sua 

vez, ampliou, de forma significativa seu mercado interno com a 

incorporação, nos últimos anos, de um amplo contingente populacional à 

classe média. Trata-se de um número da ordem de 30 milhões de pessoas. 

Nesse contexto, temos a convicção de que o estreitamento de nossas 

relações bilaterais assume significativa importância na geração de 

oportunidades e sinergias que certamente irão contribuir para o 

desenvolvimento econômico dos dois países.  
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Nossas relações comerciais são sólidas, não somente pela intensidade dos 

fluxos comerciais, mas, sobretudo, pela qualidade desse intercâmbio. Os 

Estados Unidos são, atualmente, o segundo principal parceiro comercial 

do Brasil. Em 2014, nossa corrente de comércio bilateral superou a marca 

dos US$ 62 bilhões. Trata-se do maior valor observado em toda a série 

histórica. 

Nesse ano, as exportações brasileiras para os Estados Unidos alcançaram 

US$ 27 bilhões. As importações, por sua vez, somaram US$ 35 bilhões em 

2014. Além disso, os fluxos comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos 

são formados, em sua maior parte, por produtos de maior valor agregado. 

Os dados relativos a 2014 indicam que 75% das exportações brasileiras 

para os Estados Unidos correspondem a produtos manufaturados e 

semimanufaturados. No ano passado, as vendas de máquinas e 

equipamentos para os Estados Unidos cresceram em 25%. 

Destacam-se, nas relações de comércio bilateral, os setores de químicos e 

orgânicos, de máquinas e equipamentos para extração mineral e 

construção, de geradores, transformadores e motores elétricos, de peças 

e acessórios para veículos automotores e de aeronaves. 

No último ano, os Estados Unidos voltaram à posição de maiores 

compradores de produtos industrializados brasileiros. Essa tendência se 

reforça em 2015. Os dados apontam para um crescimento de 3% das 

exportações de manufaturados para os Estados Unidos no período de 

janeiro a maio deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.  

Ressalto com satisfação a que nossa visita coincide com a recente decisão 

do Congresso norte-americano de estender seu Sistema Geral de 

Preferências (SGP), que ainda representa uma poderosa alavanca para 

nossas exportações. 

Os investimentos bilaterais também reforçam o dinamismo da relação 

comercial entre os dois países. A propósito, em minha visita à US Chamber 

of Commerce, em fevereiro deste ano, mencionei um apontamento 

curioso a respeito dos fluxos bilaterais de investimentos que gostaria de 

repetir. 
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Em 2000, para cada dólar que o Brasil investia no mercado norte-

americano, os Estados Unidos investiam 47 em nosso país. Em 2014, essa 

relação caiu para cerca de 3 para 1: enquanto os investimentos norte-

americanos no Brasil alcançaram US$ 8,5 bilhões, as empresas brasileiras 

investiram US$ 2,8 bilhões nos Estados Unidos. 

Os ativos brasileiros nos Estados Unidos cresceram 221% entre 2007 e 

2012. No conjunto das economias emergentes, o Brasil foi o país que mais 

elevou seus fluxos de investimentos para os Estados Unidos. 

De acordo com os dados de 2014, e levando em consideração a dimensão 

das duas economias, o Brasil, proporcionalmente, investiu aqui quase 

duas vezes e meia o que os Estados Unidos investiram em nosso país. 

Por outro lado, em valores absolutos, os Estados Unidos sempre se 

constituíram, historicamente, os maiores investidores no Brasil. O estoque 

de investimento, em 2013, correspondia a cerca de US$ 116 bilhões. 

Embora esses números sejam expressivos, acreditamos que é possível 

incrementá-los ainda mais. Enquanto não estabelecemos um marco mais 

amplo de livre comércio, é possível avançarmos em temas específicos que 

contribuem para o estreitamento de nossas relações. Essa visão também é 

compartilhada pela Secretária de Comércio, Penny Pritzker, que, em uma 

entrevista recente no Brasil, afirmou que “quando há muito desejo de 

fazer negócio, as coisas podem ser resolver” e resultados concretos 

podem ser alcançados no curto prazo. Essa percepção ampara-se em sua 

vasta experiência adquirida na inciativa privada. 

De fato, nós temos registrado, com satisfação, uma série de avanços que 

ocorreram na agenda que foi proposta durante nossa última visita à US 

Chamber, em fevereiro deste ano. 

Algumas ações voltadas para a convergência regulatória e a harmonização 

de normas já vêm sendo adotadas. Já houve desdobramentos nos 

segmentos de produção de cerâmica e porcelanato e nós esperamos 

avanços também nos segmentos de máquinas e equipamentos, têxtil e de 

luminárias.  
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O passo seguinte é o “Memorando de Intenções sobre Padrões e 

Avaliação da Conformidade”, que é um dos objetivos desta nossa visita 

aos Estados Unidos. Trata-se de acordo-quadro que compreenderá as 

futuras iniciativas setoriais de harmonização. 

Assinamos também um acordo de facilitação de comércio com o propósito 

de fazer com que o Brasil e os Estados Unidos identifiquem os setores 

econômicos mais promissores e adotem ações concretas, em parceria com 

o setor privado, para simplificar ou reduzir exigências burocráticas. Além 

disso, pretendemos aprofundar a interação entre os portais de comércio 

de modo a trocar e compatibilizar informações. 

Outro objetivo é estabelecer, por meio de processos coordenados pelas 

aduanas dos dois países, o reconhecimento mútuo do Operador 

Econômico Autorizado (OEA). Trata-se de um programa de certificação 

dos intervenientes da cadeia logística que apresentam baixo grau de risco 

em suas operações, em termos de segurança física da carga e de 

cumprimento de suas obrigações aduaneiras. 

Assim, em resumo, já observamos desdobramentos relevantes de nossa 

última visita aos Estados Unidos e vislumbramos, neste momento, uma 

continuidade dessa agenda através dos vários instrumentos que acabamos 

de mencionar. 

O Brasil está atravessando um período de transição em que vários ajustes 

macroeconômicos estão em curso. Esses ajustes darão maior 

previsibilidade à economia, aumentarão os níveis de confiança dos 

consumidores e investidores e serão a base para a retomada do 

crescimento econômico. Ao mesmo tempo, o governo vem tomando 

iniciativas para sustentar esse novo ciclo de desenvolvimento, cujos 

principais vetores de dinamismo serão as exportações, os investimentos e 

o incremento da produtividade. 

Com o propósito de conferir um novo status ao comércio exterior para o 

Brasil, foi lançado, no último dia 24, o Plano Nacional de Exportações, que 

consagra, como visão fundamental, a compreensão de que não há nação 
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desenvolvida e competitiva que não esteja integrada às correntes 

internacionais de comércio.  

O Plano – construído em estreita parceria com o setor privado – é 

formado por cinco pilares: 

(1) Uma agenda proativa de acesso a mercados; 

(2) Facilitação de comércio; 

(3) Fortalecimentos dos instrumentos de financiamento e garantias às 

exportações; 

(4) Aperfeiçoamento de mecanismos e regimes tributários para o apoio 

às exportações; e 

(5) Ações de inteligência e promoção comercial 

No tocante ao acesso a mercados, o nosso objetivo é inserir o Brasil na 

rede internacional de acordos comerciais e de investimentos, inclusive 

promovendo a internacionalização das empresas brasileiras, e reduzindo 

barreiras não tarifárias às nossas exportações. A convergência regulatória 

e a harmonização de normas exercem um papel crucial nessa agenda, e os 

avanços que nós temos observado nas relações com os Estados Unidos 

são uma evidência de que nós estamos caminhando rapidamente nessa 

agenda. 

Além disso, estamos acelerando as etapas para a implantação de uma 

janela única de comércio exterior. Com isso, esperamos, em um horizonte 

de dois a três anos, reduzir o tempo gasto nas operações de exportação 

de 13 para 8 dias, e, nas de importação, de 17 para 10 dias. 

No eixo de investimentos, lembro aos senhores que foi lançado 

recentemente a nova etapa do Programa de Investimento em Logística 

(PIL) com objetivo de dar continuidade ao processo de modernização da 

infraestrutura de transportes do país, proporcionar ganhos de 

produtividade e estimular a retomada do crescimento da economia. 
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São portos, aeroportos, ferrovias e rodovias que serão objeto de novas 

concessões e oferecem excelentes oportunidades de retorno em função 

de uma modelagem que permite um grau de atratividade adequado à 

iniciativa privada. 

Os investimentos previstos no programa alcançam cerca de US$ 65 bilhões 

e têm como diretrizes o aprimoramento do marco regulatório, a 

disponibilidade de financiamento de longo prazo com maior participação 

de instituições privadas e do mercado de capitais e uma remuneração 

para os investidores compatível com os custos e riscos dos 

empreendimentos. 

No setor portuário, há previsão de 74 arrendamentos em áreas de portos 

públicos e de 63 autorizações para novos terminais de uso privado com 

investimentos projetados da ordem de US$ 12 bilhões.  

Cabe ressaltar a importância da Nova Lei dos Portos, que permitiu o 

aumento do investimento em terminais privados. Com isso, poderemos 

modernizar e aumentar a capacidade dos terminais portuários e reduzir os 

custos para atender à demanda por movimentação de carga. 

No setor aeroportuário, o governo autorizou a concessão de quatro 

grandes aeroportos com investimentos esperados de cerca de US$ 3 

bilhões. Dessa forma, vamos trazer mais inovação e experiência de 

operadores regionais, aperfeiçoar o transporte de cargas, incentivar o 

turismo e criar novos hubs regionais.  

Na área de rodovias, o governo está prevendo 16 novos leilões em 2015 e 

2016, e novas inversões nas concessões já existentes, o que representará 

investimentos da ordem de US$ 21,3 bilhões.  

Finalmente, há uma expectativa de que as concessões em ferrovias 

alcancem investimentos da ordem de US$ 28 bilhões, com um modelo 

regulatório que combine licitações por outorga e assegure o direito de 

passagem, de modo a integrar as malhas das concessões existentes e as 

novas concessões. 

Portanto, estamos dando um passo importante para aumentar os 

investimentos e a produtividade geral da economia por meio da redução 
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de custos sistêmicos e da obtenção de ganhos de eficiência na logística do 

País.  

Uma maior inserção externa e a modernização da infraestrutura do país 

certamente concorrem para que se alcancem maiores níveis de 

produtividade. Porém, para esses avanços concorrem também os 

investimentos em inovação, que é um dos pilares da competitividade. Este 

me parece ser o local apropriado para tratar desse tema, uma vez que os 

Estados Unidos, indiscutivelmente, são um ecossistema especialmente 

favorável à inovação. 

O Brasil tem feito esforço significativo para estimular a cooperação 

bilateral entre empresas inovadoras, para aperfeiçoar seu marco legal e 

para atrair centros globais de pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos 

anos, empresas como a 3M, a Boeing, a Cisco, a General Electric, a IBM, a 

Intel e a Microsoft estabeleceram centros de pesquisa no Brasil. 

Os esforços para atrair esse tipo de investimento – consolidados em um 

programa que denominamos “Innovate in Brasil” – transcendem as ações 

de divulgação de oportunidades e envolvem também o aprimoramento de 

nossos instrumentos de incentivo às atividades de inovação. 

Estabelecemos uma “porta única de entrada” que auxiliará as empresas 

com informações customizadas a respeito do Brasil e dos incentivos para 

as atividades P&D no país. 

Temos trabalhado ainda no aperfeiçoamento do marco legal que 

regulamenta os incentivos fiscais para as atividades de P&D (a chamada 

“Lei do Bem”) e as relações entre universidades e empresas (a chamada 

“Lei da Inovação”). 

No importante campo da propriedade intelectual, o Brasil e os Estados 

Unidos estão tratando de estabelecer acordos inovadores de cooperação 

entre escritórios de patentes. Quando em vigência, tais acordos 

possibilitarão o compartilhamento e a priorização do trabalho de exame 

técnico de pedido de patente. Nesse sentido, vem sendo estudado um 

projeto piloto envolvendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) e o United States Patent and Trademark Office (USPTO). Esse 
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projeto poderá fornecer elementos para o aumento da eficiência e da 

qualidade do exame de patentes pelos escritórios. 

No conjunto das iniciativas voltadas para o fomento à inovação, cabe 

destacar, por fim, o programa InovAtiva Brasil, cujo objetivo é estimular o 

empreendedorismo e o desenvolvimento de startups. 

O sucesso da agenda de integração comercial e econômica envolvendo o 

Brasil e os Estados Unidos depende do diálogo permanente e do 

engajamento entre os setores privados dos nossos países.  

Por essa razão, recebemos, periodicamente, delegações de empresários 

da US Chamber para reuniões do Conselho Empresarial Brasil Estados 

Unidos (CEBEU). Da mesma forma, missões empresariais brasileiras têm 

visitado Washington, sempre com o propósito de estreitar as relações de 

negócio entre os dois países. 

Esse estreitamento resulta também das reuniões do Fórum de CEOs, cuja 

composição foi renovada recentemente, tanto do lado brasileiro como do 

lado norte-americano. Tivemos, nos dias 18 e 19 de junho, a IX Reunião 

desse fórum, e dela extraíram-se diversas propostas para incrementar as 

relações entre o Brasil e os Estados Unidos nas áreas de energia, 

educação, aviação, infraestrutura e saúde. 

De uma forma geral, essas propostas reforçam as iniciativas do governo 

brasileiro que visam a reduzir restrições ao comércio bilateral, ampliar 

investimentos em infraestrutura, e estreitar laços de cooperação na área 

de inovação. 

Tive a satisfação de constatar que as propostas do Fórum de CEOs 

abrangem inúmeros aspectos convergentes com a posição do governo 

brasileiro, que tem demonstrado convicção, disposição e empenho para a 

consecução dessa agenda. 

A visita da Presidenta Dilma Rousseff representará um marco para o 

estreitamento dos laços entre os dois países. Ainda hoje, a Presidenta 

estará neste evento expressando seu compromisso com a agenda que 

acabamos de apresentar. 
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Este é, portanto, um momento para maximizarmos nossos esforços e para 

conferirmos a essa importante relação entre os dois países um status 

renovado e revigorado.  

Muito obrigado. 


