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Com a vitória de Donald Trump nas eleições 
presidenciais americanas, o governo Obama 
concentra esforços nos trabalhos de transição.

A ratificação da TPP foi deixada de lado pela 
Administração, conforme declaração da última 
sexta feira. Em outubro, Obama e o USTR Michael 
Froman haviam realizado diversas reuniões com 
congressistas republicanos, buscando angariar 
os votos necessários para aprovação da TPP.

A agenda climática é outra prioridade de Obama 
que perde velocidade na transição. A Casa Branca 
publicou em outubro o relatório “Opportunities 
to Enhance the Nation’s Resilience to Climate 
Change,mas o novo governo não deve priorizar o 
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tema em 2017. Para liderar a Agência de Proteção 
Ambiental (EPA) dos EUA, está escalado Myron 
Ebell, conhecido por suas visões céticas sobre o 
fenômeno do aquecimento global.

Espera-se que Obama participe da Reunião 
de Cúpula da APEC (Asia Pacific Economic 
Cooperation) que acontecerá ainda em novembro 
em Lima, Peru. A expectativa é de que o presi-
dente reafirme o comprometimento dos EUA 
na região e reitere a importância de acordos 
de livre comércio, ainda que a TPP não tenha 
logrado sucesso.

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
finalresilienceopportunitiesreport.pdf

Casa Branca fala sobre 
os desafios da próxima 

Administração

Curtas

O que esperar do período de Lame-Duck 
Em recesso desde o dia 30 de setembro, o Congresso 
Americano retornou às atividades no dia 14 de 
novembro, iniciando o breve período de conhecido 
como “Lame Duck”, até conclusão da atual legislatura 
em dezembro.

O orçamento da Administração para 2017 se destaca 
como principal matéria neste período de transição.

O congressista Paul Ryan (R-Wis), porta-voz da 
Câmara de Representantes, já havia declarado que 

o posicionamento do Congresso perante o orça-
mento do ano de 2017 dependia dos resultados 
das eleições presidenciais. Com a vitória de Trump 
os republicanos buscarão aprovar uma terceira re-
solução autorizando o funcionamento do governo 
por mais alguns meses e postergando a definição do 
orçamento para 2017, quando a nova Administração 
tomará posse.

O Congresso deve focar o trabalho de articulação 
para a recomposição dos comitês. O Congressista 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/finalresilienceopportunitiesreport.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/finalresilienceopportunitiesreport.pdf
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Conselho aprova recomendações sobre o ambiente 
de investimentos nos Estados Unidos
Em sua reunião no dia 31 de outubro, o Investment Advisory Council (IAC), aprovou suas primeiras recomenda-
ções sobre políticas públicas para a promoção de investimento direto estrangeiro e melhoria do ambiente de 
negócios para empresas estrangeiras nos Estados Unidos.

Criado em abril de 2016 pela Secretária de Comércio Penny Pritzker como esfera consultiva de diálogo 
entre o Departamento de Comércio (USDOC) e o setor privado, o Conselho divide-se em quatro subcomitês: 
Infraestrutura; Competitividade; Capacitação de Força Laboral e Ecossistema de Investimentos.
Entre as recomendações apuradas, destacam-se iniciativas visando à coordenação entre governo federal, 
agências estaduais e municipais nas áreas de infraestrutura e capacitação em PPP’s. O IAC pretende se reunir 
novamente em fevereiro de 2017, a depender das orientações da nova Administração.

Para acessar as cartas de recomendações na íntegra: 
http://bic-us.org/imagens_bic/bic/arquivos/20161102/95941cb6304142bda0acdd933d1e14ce.pdf

Gregory Meeks (D-NY), co-presidente do Brazil Caucus, 
pleitea posição no Comitê de Relações Exteriores da 
Câmara. Espera-se, também, que Mike Conaway con-
tinue como chairman do Comitê de Agricultura da 
Câmara e lidere os trabalhos de renovação da Farm 
Bill em 2017.

Dentre as matérias na fila para votação estão tam-
bém a reautorização do Water Resources Development 
Act (WRDA), o orçamento do Instituto Nacional de 
Saúde e a aprovação de incentivos fiscais do setor 
de energia renovável que expiram no dia 31 de de-
zembro de 2016.

Casa Branca fala sobre os desafios da 
próxima Administração

Jason Miller, Assessor Especial do Presidente e 
Vice-Diretor do Conselho Econômico Nacional, fez 
considerações sobre os cenários para o próximo 
governo nos EUA. A intervenção ocorreu na reu-
nião do Investment Advisory Council (IAC) - órgão 
consultivo da Secretária de Comércio composto 
por representantes do setor privado.

Jason lembrou que a nova Administração en-
frentará ambiente econômico mais estável do 
que o encontrado pelo governo Obama em 2009. 
Ponderou dois grandes desafios para os Estados 
Unidos no próximo governo: 

• Crescimento econômico: demandará política 
externa ativa e realização de diálogos efeti-
vos com outros países.

• Produtividade: requer esforço de contenção 
de gastos da Administração, mais participação 
da classe trabalhadora nas discussões e en-
frentamento da desigualdade.

Nesse contexto, Miller ressaltou três áreas priori-
tárias para o próximo governo:
• Expandir acesso aos mercados externos: 

Miller destacou o comércio internacional como 
elemento importante da estratégia de cresci-
mento econômico dos EUA. Nesse sentido, é 
essencial a aprovação da Parceria Transpacífico 
(TPP) pelo Congresso americano neste ano.

• Orçamento do Governo Federal: as áreas su-
jeitas a cortes pelo Congresso são, em muitos 
casos, responsáveis por atividades de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D). Miller questionou 
se gastar menos em P&D é o caminho correto 
para vencer o desafio da produtividade.

• Infraestrutura: lembrou também que há con-
senso no Congresso e na Administração sobre 
a insuficiência do investimento atual em in-
fraestrutura nos Estados Unidos. Mencionou a 
legislação sobre infraestrutura de transporte 
como exemplo e destacou o tema como cen-
tral para o crescimento econômico do país.

http://bic-us.org/imagens_bic/bic/arquivos/20161102/95941cb6304142bda0acdd933d1e14ce.pdf
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CURTAS

OMC: China vence EUA em disputa sobre medidas antidumping
No dia 19 de Outubro, o painel arbitral do sistema de solução de controvérsias da OMC divulgou 
relatório final no caso iniciado pela China, em 2003, que discute a legalidade de certas medidas 
antidumping praticadas pelos EUA.

Acesse: https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/471r_e.htm

Regulamentações de segurança de trabalhadores do setor químico
O Diretor da US Occupational Safety and Health Administration (OSHA), agência responsável por 
regulamentar as condições de trabalho da força laboral americana, declarou apoio formal à proposta 
apresentada pela US Environmental Protection Agency (EPA), que visa a aproximar as regras do setor 
químico ao parâmetro geral de proteção ao trabalhador da OSHA, uniformizando o regramento.

Acesse: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev06/English/ST-SG-
AC10-30-Rev6e.pdf

Segurança alimentar: novas diretrizes do FSMA 
A US Food and Drug Administration (FDA) publicou, no mês de outubro, dois novos documentos trazendo 
as diretrizes básicas sobre assuntos relacionados ao Food and Safety Modernization Act (FSMA).

Acesse: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/
ucm524553.htm

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/
ucm525201.htm

Ministro do Planejamento do Brasil apresenta 
projetos em infraestrutura em Washington

Em outubro, o Ministro-interino de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão do Brasil, Dyogo de 
Oliveira, esteve em Washington para apresentar 
as novas oportunidades de investimento em in-
fraestrutura no Brasil e as medidas recentemente 

adotadas pelo governo brasileiro para facilitar 
investimentos no setor. O Ministro realizou apresen-
tação à seção americana do Conselho Empresarial 
Brasil-EUA, na U.S. Chamber of Commerce e partici-
pou da Brazil Economic Conference.

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/471r_e.htm
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev06/English/ST-SG-AC10-30-Rev6e.pdf
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