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TOP POLICY PRIORITIES FOR U.S. COMPANIES IN BRAZIL
The Brazil-U.S. Business Council, U.S. Section, recommends the following priorities to drive
investment and economic growth in Brazil, while advancing the U.S-Brazil relationship.

Long Term Strategic Priorities (with next steps)
• U.S.-Brazil Trade Agreement
Initiation of a "scoping exercise" between the U.S. and Brazil governments with input from private sectors
for a potential agreement.
• Bilateral Tax Treaty
Reopening of formal negotiations addressing divergence issues.
• Visa Waiver Program
Inclusion of Brazil in the U.S. Global Entry and Visa Waiver programs with reciprocal Brazilian government
action to facilitate entry to both countries for U.S. and Brazilian citizens.

Short and Mid-Term Priorities
Improving Brazilian Infrastructure

Revision of rules regarding infrastructure public bidding according to best
practices and dissemination of new rules to gain investors interest.
Important issues are:
• Project bidding process prioritization;
• Transparent bidding process promotion;
• Environmental licensing process simplification;
• Local content requirement flexibility; and
• Innovative project financing models consideration.

Labor Reform and Job Creation

Creation of clear, stable and flexible rules, especially with respect to outsourcing
or specialized service contracts. Support outsourcing viability in Brazil so
entrepreneurs may choose which activities to outsource based on their business
models and protection of outsourced employees’ rights under the law.

Tax Reform as a Path to Growth

Reduction of the complexity and cumulative nature of the federal/state tax
system to help reduce the costs of enterprises and improve legal certainty.

Contact us: +1.202.463.5729
brazilcouncil@uschamber.com
brazilcouncil.org

Follow us at:

TOP POLICY PRIORITIES FOR U.S. COMPANIES IN BRAZIL
SINGLE WINDOW

Trade Facilitation to Improve Trade Flows

• Full implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement and innovative
programs such as Single Window and the Authorized Economic Operator (AEO).
Work towards achieving a U.S.-Brazil mutual recognition agreement of AEO and
the U.S. Customs Trade Partnership against Terrorism (C-TPAT).
• Streamlining Brazil’s bureaucratic procedures while at the same time assuring a
stable and predictable legal and regulatory framework for Brazilian and foreign
investors, with the enactment of a law to harmonize the rule-making process.

Industry Local Content Requirements to Facilitate
Investment

Promotion of more flexible local content and Basic Productive Process (referred
to as PPBs) requirements to accommodate rapid innovation and local supply
gaps, prevalent in high-tech, IT and oil & gas industries, where the requirements
do not align with the fast-paced reality of advanced manufacturing.

Framework and Bilateral Agreements to Grow Economic
Opportunity
• Trade in Services
• Information Technology; and
• Government Procurement
Agreements

• Brazil’s full insertion into world trade by advancing its membership to the:
- Organization for Economic Cooperation and Development;
- WTO Trade in Services Agreement;
- WTO Information Technology Agreement, and
- WTO Government Procurement Agreement.
• Reinvigoration of standing bilateral dialogues and MOUs, such as the:
- U.S.-Brazil MOU on Health Care and Medical Sciences;
- U.S.-Brazil Consultative Committee on Agriculture (CCA);
- U.S.-Brazil Commercial Dialogue;
- Bilateral Commission on the Agreement on Trade and Economic Cooperation;
- Defense Cooperation Dialogue; and
- Economic and Finance Dialogue, among others.
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PRIORIDADES PARA EMPRESAS AMERICANAS NO BRASIL
A seção americana do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos recomenda as seguintes
prioridades para estimular investimentos e o crescimento econômico no Brasil, ao mesmo tempo
avançando as relações entre o Brasil e os Estados Unidos.

Prioridades Estratégicas de Longo Prazo (com próximos passos)
• Acordo de Comércio entre Brasil e Estados Unidos
Iniciar um exercício de escopo para um potencial acordo entre os governos de Brasil e Estados Unidos
com a contribuição do setor privado.
• Tratados Bilaterais em Tributação
Reabertura das negociações formais, abordando os assuntos divergentes.
• Programa de Isenção de Visto
Inclusão do Brasil nos programs americanos de Global Entry (Entrada Global) e Visa Waiver (Isenção de
Visto) com ação recíproca do governo brasileiro e com o objetivo de facilitar a entrada nos dois países a
cidadãos brasileiros e estadunidenses.

Prioridades de Curto e Médio Prazo
Desenvolver a Infraestrutura Brasileira

Revisão das regras relacionadas a licitações públicas de infraestrutura de
acordo com as melhores práticas e a disseminação das novas regras para
atrair o interesse de investidores.
• Priorização dos projetos a licitar; licitação;
• Maior transparência no processo de licitação;
• Simplificação do processo de licenciamento ambiental;
• Flexibilização dos requisitos de conteúdo local; e
• Consideração de modelos inovadores de financiamento de projetos.

Reforma Trabalhista e Criação de Empregos

Leis claras e estáveis, com foco especial na tercerização ou contratação de
serviço especializados. Estabilidade das normas, por meio de ação do Poder
Legislativo, evitando-se as decisões erga omnes em sede judicial. Apoio à
viabilidade da terceirização no Brasil para que empreendedores possam
escolhem quais atividades terceirizar baseado nos seus modelos de
negócios, e a proteção dos direitos dos trabalhadores terceirizados perante
a lei.

Reforma Tributária

Redução da natureza complexa e acumulativa do sistema de impostos
federais e estaduais para reduzir os custos aos empreendedores e
aumentar a segurança jurídica.
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PRIORIDADES PARA EMPRESAS AMERICANAS NO BRASIL
Facilitação do Comércio para Aumentar o Fluxo de Operações
• Implementação integral do Acordo de Facilitação do Comércio da OMC e de
programas inovadores como o Operador Econômico Autorizado (OEA) e a Janela
Única. Encorajar esforços para conquistar o reconhecimento mútuo entre Brasil
e Estados Unidos do OEA e do U.S. Customs Trade Partnership against Terrorism
(Parceria Aduaneira e Comercial contra o Terrorismo).
• Diminuição dos procedimentos burocráticos no Brasil, garantindo, ao mesmo
tempo, um cenário legal e regulatório estável e previsível para investidores
brasileiros e estrangeiros, com a aplicação da lei para harmonizar e consolidar o
processo de criação de regras.

Requisitos de Conteúdo Local da Indústria para Facilitar o
Investimento

Promoção de requisitos mais flexíveis de conteúdo local e do Processo
Produtivo Básico para acomodar rápidas inovações e lacunas de fornecimento
local, principalmente nas indústrias de alta tecnologia, TI e Óleo e Gás, em que
os requisitos não estão alinhados com o ritmo da indústria avançada.

Acordos Bilaterais e Internacionais

• Comércio de serviços;
• Tecnologia da informação; e
• Acordo de compras
governamentais

• Inserção completa do Brasil no comércio mundial a partir da adesão aos
seguintes acordos:
- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD);
- Acordo sobre Comércio de Serviços da OMC;
- Acordo sobre Tecnologia da Informação da OMC;
- Acordo sobre Compras Governamentais da OMC.
• Revitalização dos seguintes diálogos e iniciativas bilaterais com a colaboração
do setor privado:
- Memorando de Entendimento Brasil-Estados Unidos para Saúde e Ciências
Médicas;
- Comitê Consultivo Agrícola Brasil-Estados Unidos;
- Diálogo Comercial Brasil-Estados Unidos;
- Comissão Bilateral sobre o Acordo para Cooperação Econômica e Comercial;
- Diálogo de Cooperação em Defesa;
- Diálogo Estratégico em Energia; e
- Diálogo Econômico e Financeiro.
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2016-2017 LEGISLATIVE POLICY AGENDA
The Brazil Council commends the Brazil-U.S. Parliamentary Group of the Brazilian
Congress and encourages cooperation with the Brazil Caucus of the U.S. House of
Representatives. We support a legislative agenda of priorities in Brazil that would
enhance legal certainty, boost industry competitiveness and make it more
attractive to foreign investment, while simultaneously strengthening the BrazilU.S. trade and investment relationship. The proposed agenda is outlined below:
• Harmonize Rule-Making Process
Approve bills establishing a comprehensive framework for rule-making process reform
toward a more transparent and harmonized system applicable to all regulatory agencies
and ministries. Support PRO-REG and CAMEX activities on regulatory coherence.

In alignment with the “Bridge to the Future” (BTF)
document to drive investment and economic
growth in Brazil, the U.S. Section of the Brazil
Council proposes:

Framework and Bilateral Agreements
• Brazil’s full insertion into world trade with
membership in:
&
• Trade in Services
• Information Technology; and
• Government Procurement
Agreements

• Revise Brazil’s Main Public Bidding Law
Approve bills creating a consolidated framework on public bidding placing less
emphasis on price criteria for bid selection and more on technology offered by bidder.
• Legalize Outsourcing Activities and Specialized Services Contracts Support
bills that make outsourcing viable in Brazil so entrepreneurs may choose which activities
to outsource based on their business models and protect outsourced employees’ rights
under the law.

• A U.S. government "scoping exercise," with private
sector contributions, for potential U.S.-Brazil Trade
Agreement and reopening of formal bilateral tax
treaty negotiations.

• Promote Robust Anti-Corruption Legal Framework
Approve bill that encourages prevention of corruption through transparency, due
process and protection of information sources; creates a special process for public
employees; reformulates the penalty structure establishing felony status for corruption
crimes of high amounts; and provides for specific liability for political parties and the
criminalization of slush funds.

• Full implementation of the WTO Trade Facilitation
Agreement and innovative programs such as:

• Approve Legal Framework for Environmental Licenses
Approve streamlining licensing process, creating a wide legal framework, including
general requirements, impact studies, public consultations and clear rules on agencies'
work coordination, among other topics.
• Protect Data Privacy without Disrupting Information Flow
Promote internet regulations that accommodate trans-border information flows and its
decentralized nature; allowing consumers to benefit from secure data use and privacy.
• Ease Petrobras’ Monopoly over Pre-Salt Areas
Support PL 4567/2016, providing Petrobras with right of first refusal to act as operator
and hold a minimum of 30% interest of the consortia formed for the oil exploration
blocks auctioned in the production-sharing regime.
• Authorize Gambling Activities
Approve bills authorizing gambling in Brazil with provisions encouraging the gaming
industry to make the public aware of responsible gaming resources, while
simultaneously incorporating responsible gaming into business operations.
• Support Expansion of e-Commerce and e-Books Trade
Support PL 4534/2012, extending fiscal benefits granted to printed books to include
digital, magnetic, optic and Braille versions; fostering social inclusion for millions, and
widening their access to low-cost e-books.
• Soften Local Content Requirements
Urge adoption of flexible approach to local content requirements, accommodating
rapid innovation and local supply gaps, prevalent in high-tech and IT industries, where
basic production process (PPB) requirements do not align with the fast-paced reality of
advanced manufacturing.
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'Ease of Doing Business' Initiatives

&

SINGLE WINDOW

• Streamlining Brazil’s bureaucratic processes
toward a predictable legal framework for investors;
enactment of law to simplify rule-making process.
• Conclusion of international cooperation
agreements on:
IP Rights
Trademark
Patent
Licensee
and optimization of patent and trademark
processes. Intensification of preventive measures
and enforcement of IP violations.

Infrastructure Reforms
• Promotion of policy agenda designed for foreign
investors, including U.S. as strategic partner under
the U.S.-Brazil Memorandum of Cooperation for
infrastructure development.
• Launching of Investment Partnerships Program
to strengthen cooperation between state and
private sectors through public infrastructure
projects and privatizations.

2016-2017 AGENDA LEGISLATIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
O Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos parabeniza o Grupo de Parlamentar
Brasil-Estados Unidos do Congresso Brasileiro e encoraja a cooperação com o Brazil
Caucus da Câmara de Deputados americana. Nós apoiamos uma agenda de
prioridades no Brasil que aumente a segurança jurídica, impulsione a competitividade
da indústria e a torne mais atrativa para o investimento estrangeiro - reforçando o
comércio e o investimento entre os dois países e a relação de investimentos. A agenda
proposta é apresentada a seguir:
• Harmonização do Sistema de Criação de Regras
Aprovação de uma ampla reforma no sistema de criação de normas infralegais, em
direção a um sistema mais harmônico e transparente, aplicável a todas as agências e
órgãos regulatórios. Apoio às atividades do PRO-REG e CAMEX sobre coerência
regulatória.

Em alinhamento com o documento "Uma Ponte
para o Futuro" e com o objetivo de impulsionar o
investimento e o crescimento econômico no
Brasil, a Seção Americana do Conselho propõe:

Acordos Bilaterais e Internacionais
• A inserção completa do Brasil no comércio
mundial a partir da adesão a:
&
• Comércio de serviços;
• Tecnologia da informação; e
• Acordo de compras
governamentais

• Revisão Lei nº 8.666/1993
Aprovação de projetos de lei que criem um sistema consolidado de licitação pública,
que valorize menos o critério de preço e mais a tecnologia oferecida pelo licitante.
• Regulamentação da Terceirização e Contratos de Serviços Especializados
Apoio a projetos de lei que tornem a terceirização viável e segura no Brasil, para que os
empreendedores possam escolher quais atividades terceirizar com base em seus
modelos de negócios e que protejam os direitos dos trabalhadores.
• Promoção de um Robusto Sistema Legal Anticorrupção
Aprovação de lei que combata a corrupção por meio de transparência, de um processo
justo e da proteção das fontes de informação; que crie um processo especial para
funcionários públicos, reformule a estrutura de pena estabelecendo status de crime para
crimes de corrupção de altos valores; que preveja a responsabilização específica para
partidos políticos e a criminalização do caixa dois.
• Aprovação de um Sistema Legal para Licenças Ambientais
Aprovação de lei que simplifique o processo de licenciamento ambiental, criando um
sistema legal amplo, incluindo requisitos gerais, estudos de impacto, consultas públicas,
regras claras na coordenação do trabalho das agências, além de outros tópicos.
• Proteção da Privacidade de Dados sem Prejudicar o Fluxo de Informação
Apoiar leis que contenham provisões que não prejudiquem o fluxo de informação entre
fronteiras e que, ao mesmo tempo, permitam que os consumidores se beneficiem do
uso seguro de dados, respeitando a sua privacidade.
• Legalização de Jogos de Azar
Aprovação de lei que permita e regulamente os jogos de azar no Brasil, com provisões
que incentivem a indústria de jogos a conscientizar o público sobre o jogo responsável,
ao mesmo tempo em que o incorporem a prática responsável nas operações dos
negócios.
• Apoiar a Expansão do E-Commerce e da Venda de E-Books
Apoiar o PL 4534/2012, que estende benefícios fiscais dados aos livros impressos para as
versões digitais, magnéticas, óticas e em Braille. A medida promove a inclusão social
para estudantes e leitores, ao ampliar o acesso a e-books de mais baixo custo.
• Diminuir os Requisitos de Conteúdo Local
Estimular a adoção de uma abordagem mais flexível aos requisitos de conteúdo local,
para estimular as rápidas inovações e preencher lacunas no fornecimento local. Isso é
especialmente importante nas indústrias de alta tecnologia e TI, em que os requisitos de
processo produtivo básico para o fornecimento local não se alinham à velocidade da
indústria avançada.
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Iniciativas Para Facilitação Do
Ambiente De Negócios
• Implementação integral do Acordo de Facilitação
do Comércio da OMC e de programas inovadores
como o Operador Econômico Autorizado e Janela
Única;
• Otimização dos processos burocráticos no Brasil
em direção a um cenário jurídico previsível para
investidores; e
• Conclusão de Acordos de Cooperação
Internacional sobre:
Direitos de Propriedade Intelectual
Marca

Licenciamento
Patente

Direitos Autorais

e otimização dos processos de patentes e
marcas comerciais e aumento do policiamento e
controle de violações à direitos de propriedade
intelectual.

Reformas De Infraestrutura
• Promoção de uma agenda política convidativa
para investidores estrangeiros, incluindo os
Estados Unidos como um parceiro estratégico, por
meio do Memorando de Cooperação para o
desenvolvimento de infraestrutura.

