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O Brasil e os Estados Unidos desfrutam de uma das relações econômicas mais fortes e robustas do 
hemisfério.  Os EUA são o principal destino das exportações brasileiras de bens manufaturados 
de valor agregado, o que cria empregos tanto para brasileiros quanto para norte-americanos.  
Acordos recentes para facilitar o comércio, uma vez finalizados, ajudarão a avançar nossa 
parceria comercial, reduzir as barreiras ao comércio e facilitar os investimentos.   

Crescimento Econômico 

• Em 2021, o comércio bilateral entre o Brasil e os Estados 
Unidos atingiu um novo recorde de US$ 70,5 bilhões. 
O primeiro trimestre de 2022 está mostrando sinais de 
um fluxo comercial ainda mais forte, com um aumento 
de 40% em relação ao mesmo período em 2021, que 
atingiu US$ 19 bilhões no fim de março.

• Cinquenta e cinco por cento das exportações brasileiras 
para os Estados Unidos são em bens e serviços de valor 
agregado, um importante gerador de empregos para 
brasileiros e norte-americanos. 

• Segundo o mais recente relatório do Banco Central do 
Brasil, os Estados Unidos foram a maior fonte de inven-
tários de investimento estrangeiro direto por beneficiá-
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rio final, com mais de R$ 639 bilhões (US$ 125 bilhões) 
em 2020 — quase o dobro do montante da próxima 
maior fonte de investimentos.

• Os investimentos dos EUA em iniciativas greenfield são 
desproporcionalmente maiores do que os investimentos 
nessa área provenientes de outros países estrangeiros.

• Todos os 18 unicórnios ou startups brasileiros, avaliados 
em mais de R$ 5 bilhões, receberam investimentos dos 
Estados Unidos.

• As empresas brasileiras continuam a expandir sua 
presença no mercado norte-americano, seja comprando 
empresas norte-americanas ou estabelecendo seus pró-
prios negócios em diversos setores, incluindo agricultu-
ra, processamento de alimentos e finanças.



• As empresas norte-americanas de energia estão im-
plantando tecnologia de ponta ao lado de parceiros 
brasileiros para promover o crescimento do Brasil para 
se tornar um dos maiores produtores e exportadores de 
petróleo do mundo.

• O Fórum de Energia Brasil-EUA coordena a coopera-
ção bilateral em segurança energética e intercâmbios 
técnicos e promove investimentos bilaterais do setor 
privado, como em energia renovável e nuclear, que estão 
fornecendo fontes limpas de eletricidade para atender 
às crescentes necessidades energéticas brasileiras.

• Em fevereiro de 2022, o Brasil tornou-se participante 
do programa Global Entry, que facilita as viagens de 
negócios e pessoais para os Estados Unidos. 

• Em 21 de março, o serviço brasileiro de apoio às pe-
quenas empresas SEBRAE e a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) assinaram um acordo, financiado 
pelo governo dos Estados Unidos, para implementar 
a metodologia do Centro de Desenvolvimento de 
Pequenas Empresas dos Estados Unidos (SBDC) no 
Brasil. 

• O Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e 
Avaliação Brasil-EUA, recentemente ratificado pelo 
congresso brasileiro, permitirá esforços colaborativos 
em tecnologias básicas e avançadas a um nível desfruta-
do apenas pelos aliados da OTAN e parceiros estratégi-
cos de segurança mais próximos dos Estados Unidos.

• Em outubro de 2020, o Brasil e os Estados Unidos 
assinaram um novo protocolo que atualiza o Acordo de 
Cooperação Comercial e Econômica (ATEC) de 2011, 
incluindo três anexos focados na facilitação do comér-
cio e administração aduaneira, boas práticas regula-
tórias e anticorrupção. O protocolo foi ratificado pelo 
Congresso brasileiro e entrou em vigor como matéria 
de direito internacional em fevereiro.

• Em junho de 2021, o Brasil tornou-se o primeiro país 
latinoamericano a aderir aos Acordos Artemis patroci-
nados pelos Estados Unidos, comprometendo-se com 
o uso pacífico do espaço e avançando na cooperação 
espacial bilateral e multilateral.

Covid-19 

• Até janeiro de 2022, os Estados Unidos forneceram mais 
de US$ 58 milhões em assistência médica e humanitária 
para mitigar os impactos da Covid-19 no Brasil. Essa 
assistência inclui mais de 5 milhões de doses de vaci-
nas, o fornecimento de ventiladores pulmonares, dois 
hospitais de campanha de resposta a desastres, gera-
dores de energia, cooperação técnica em prontidão de 
vacinas, prevenção e controle de infecções em insta-
lações de saúde, comunicação de risco e engajamento 
comunitário para a prevenção e mitigação da Covid-19 
e muitos outros tipos de parceria.

Minerais 

• O Programa de Energia Mineral e Governança do 
Departamento de Estado (EMGP) oferece ao Brasil 
capacitação técnica para aumentar a governança do 
setor de mineração e a capacidade em economia e com-
petitividade mineral, planejamento de fechamento de 
minas, reutilização de rejeitos e estruturas de inventário 
mineral. 

• O Grupo de Trabalho Bilateral Brasil-EUA de Minerais 
Críticos (CMWG), que se reuniu mais recentemente 
em janeiro de 2022, apóia a cooperação bilateral e a 
diversificação da cadeia de suprimentos em minerais 
críticos essenciais para a transição energética. 

Meio Ambiente  

• Na COP26, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil 
assumiram compromissos públicos significativos em 
relação às mudanças climáticas e à proteção ambiental.

• Em janeiro de 2020, a Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (EPA) e o Ministério do Meio 
Ambiente do Brasil assinaram um memorando de 
entendimento para fortalecer e coordenar esforços para 
proteger efetivamente o ambiente de nossas nações.

• A Plataforma de Parceria para a Amazônia, uma inicia-
tiva estratégica da USAID, é liderada pelo setor privado, 
que identifica e desenvolve soluções inovadoras para o 
desenvolvimento sustentável e conservação da biodi-



versidade, florestas e recursos naturais da Amazônia 
brasileira.

• Desde 2015, especialistas técnicos do Serviço Florestal 
dos Estados Unidos (USFS) e da USAID têm trabalhado 
em estreita colaboração com parceiros federais e locais 
brasileiros para construir a capacidade de prevenção e 
gestão de incêndios, incluindo o treinamento de mais 
de 500 líderes indígenas e membros da comunidade. 
Em 2022, o USFS assinou uma Declaração de Intenções 
com o Ministério do Meio Ambiente para reforçar e 
ampliar esses esforços.

• A Cadeia de Valor Sustentável e Gestão Territorial e 
Ambiental em Áreas Protegidas da Amazônia brasileira 
beneficia 400 comunidades tradicionais da Amazônia 
Legal ao apoiar o desenvolvimento sustentável das ca-
deias de valor (incluindo castanha-do-Brasil, pirarucu, 
açaí e madeira manejada pela comunidade) em terras 
indígenas e outras áreas protegidas.


