
Memorando de Entendimento entre a Confederaçao Nacional da Indüstria do

Brasil e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos

A Confederaçao Nacional da Indüstria do Brasil (doravante “CNI”), a voz do setor industrial

brasileiro, que representa todas as 27 federacóes de indistria dos estados, mais de mu associaçóes

cmpresarials setoriais e aproxirnadarnente 100.000 empresas,

C

.\ Câmara de Comércio dos Estados Unidos (doravante “Cmara”), a maior organizaco

empresanal do mundo, que represenra os interesscs de mais de 3 milhóes dc empresas de todos os

porres, serores e rcgiôcs,

Rl*CO\f-IECE\DO a missão da CNI de representar o setor industrial brasileiro e de prornover urn

ambiente favorável aes ncgóclos, i competitividade e ao desenvolvimento sustentável;

RECO\IIECENDO ‘lAMBEM a misso da Cimara de promover interesses e preocupacóes

ernpresarlals, o crescimento econôrnico e o sisterna da livre iniciativa;

RFCC)M-IECL\DO \INDA a forte e crescente relaçáo cornercial e de investimentos entre o

Brasil e os Estados [‘nidos, parricularmente em tomb de bens, servicos, investirnentos e
conhecimentos,

R1(ZONFIECIZ\DO o carárcr esrratégico da parceria entre o Brasil C Os Estados Enidos em todas

as areas econoinicas e cornerciats,

C()NSIDERADO quc empresas no Brasil c nos Estados Unidos, representadas pot suas

respectivas filiacócs ii CNI e Cimara, podem se beneficiar de uma major cooperação entre elas,

CO\SIDLRA\DO TAMBEM as relacôes de longa data entre a CNI e a Cmara, consubstanciadas
no Acordo quc insriruiu o Consdilio Empresarial Brasil-Estados Enidos, assinado em 30 de janeiro

de 1976,

CONSIDERANDO AINDA que a CNI e a Cimara reconhecern, urna a outra, como as respectivas
casas cia Secáo Brasilcira c da Secio \mericana do Conselho Empresarial Brasil-Estados Enidos,

ACORDARAM o scguintc:

I. OBJETO

o objeto deste Memorando de Entendirnenro é estaheiccer princIpios e bases para uma maior
coopcracáo entre a CXI e a Cirnara, corn vistas a mdiliorar o ambiente de ncgdcios dentro e entre
us dois palses.

Fica enrendido quc a CNI e a Cimara sIo, e condnuaráo sendo, entidades independentes e que
nenhuma delas atuari como agenre dii outra. Nenhurna das duas organizacócs atuari’l corno
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representante da outra Cu teni autoridade para vincular a outra a qualquer contrato ou acordoou

pam dirigir as am-idades da outra. Cada entidade sempre atuani em nome de suas respecrivas tthadas

e reprcscntara scus intcresses.

ii. AMBITO

.\ CXI e a Ctmara trabaiharilo conjunta e voluntariamente no senrido de promover o crescimento

de oportunidades cmprcsariais, melhomar o ambiente de ncgócios dentro e entre o Brasil e Os

[stados Lnidos c disponibili>’ar informacócs corn vistas a promover esse crescimento.

O imbito do present-c Mernorando de Entendirnento ahrangerá atividades de cooperaco nas

seguintes areas:

A) A CXI c a Camara prctendern trabaihar juntas para coordenar suas politicas e advidades de

ath’oei)’ c’ prornocao de negócios, particularinente em torno de temas de comércio e

investirnentos entre o Bmasil e os Est-ados Unidos, pot meio de ambas as seçóes do Consellio

Impresarial BrasilEstados Lnidos.

B) Por meio da Secão Americana do Conseiho Empresarial Brasil-Estados Unidos (doravante

“BLSBC”), a Cirnara procurarl coordenar suas atividades no Brasil e nos Estados Iinidos

corn a CXI, pardcularrnentc por mcio da Seçao Brasileira do Conseiho Empresarial Brasil

Estados [nidos (doravante “CEBEU”).

C) A CXI procumará condu,ir suas atividades nos Estados Unidos, inclusive suas politicas e

atividades de adi’ocay c promocao de negócios, particularmente no que envolver o Congresso

dos Esi-ados Unidos, conjuntamcnte corn a C.mara e o BLSBC e corn seu apoio.

D) A CXI procumará designar pelo menos urn ftmncionirio em tempo integral exciusivamente

dcdicado a qucstôcs relativas us relaçôes Bmasil-Estados Unidos e a tmabaihar tanto corn o

CEBEL quanto corn o BUSBC.

A CXI c a Ciirnara rcconheceriIo, urna a outra, corno sua contraparte e principal parcetra em

tC)dOs os cvcntos relacionados a ncgócios realizados entre o Brasil e os Estados Unidos,
inclusive nos organizados no tmbito de cdpulas presidenciais, definindo parceiros adicionais

nesses event-os em cornum acordo.

F) Mediante sohcitacão do BUSBC, a CXI recebera ate dois funciomirios do BLSBC pot urn

pcrIodo de arC seis rneses, corn vistas a prornover a cooperaçao entre as duas organizacóes.

lodos os custos relacionados no pessoal do BUSBC on CXI, exceto recursos operacionais já
d1sponivcis, scriio arcados pclo BUSBC e previarnente acordados corn a CXI.

G) Mediante sohcitacáo da CXI, o BUSBC receberá at-C dois funcionários da CNI pot urn

perIodo de arC seis rncses, corn vistas a promover a cooperação entre as duas organizacoes.

lodos os cusros relacionados ao pessoal da CXI no BUSBC, exceto recursos opemacionais já
disponIveis, serao arcados pela CXI c previamente acordados corn o BUSBC.
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1-1) A CI e a Ctmara, Juntamente corn o BUSBC e o CEBEU, trabalharão no sentido de

reduzir a fragrncnracão do sctor privado em torno de politicas e de atividades de adi QeaL) e

prornocão de negócios no contexto das rclaçôes comerciais e de investirnentos entre o Brash

C OS Estados Lrndos, parricularinente pot rneio de urna major cooperação corn terceiros,
entre os quais, scm linitaciIo:

a. As 2 Fcdcraçóes de IndiIstria estaduais do Brasil;

b. A Cãmara Americana de Cornércio para o Brasil - São Paulo AmCharn Brasil;

c. A Cilmara Americana dc Cornércio para o Brasil - Rio de Janeiro (Arncharn Rio);

d. A Coalizão das Indtistrias do Brasil (BIC);

C. 0 Fbrum Empresarial Brasil-Estados Unidos; e

f. Qualqucr outra associacão comercial ou grupo empresarial relevante no Brasil ou nos
Estados Unidos.

A cooperaciio e as atividades a scrcrn desenvoh-idas nas areas mencionadas acima deverão estar
voltadas pam prornover o comércio e investirnentos e criar urn meihor ambiente de negócios no
Brasil e nos Estados Unidos.

III. RECURSOS FINANCEIROS

o presente Mcrnorando de Entendirnento não envolve transferências de recursos financeiros
os signatãrios, cada urn dos quais arcari corn as dcspesas nccessãrias para garantir sua respectiva
observiincia do mesmo.

A CNI e a Cãmara assinaram o presente Mernorando de Entendimento voluntariarnente e corno
iguais. Nenhurna das duas partcs est-á contratando ou retendo a outra. Nenhurna das duas partes
representai-ã ou atuarI como agente da outra e tampouco rernunerarã a outra por quaisquer
atividades dcsenvolvidas corn vistas a consccuçäo dos objetivos previstos no presente Memorando
de Entendimento.

IV. M0DIFIcAçOEs

o prescnte Meinorando de Entendirnento poderá ser modificado a qualquer mornento rnediante
acordo entrc a CSI e a Cãmama. lodas essas rnodificaçöes deverão set efetuadas por escrito e
assinadas por indivIduos competentes cbs duas organizacôcs.

V. ENTRADA EM VIGOR

o presente Niemorando de Entendirnento entrará em vigor na data da sua assmatura e perrnanecerá
cm vigor ate set dcnunciado por qualqucr das partes.
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VI. NOTIFICAçAO

o prcsente Memorando de Entendiincnto podcrá set denunciado a qualquer momento por qualquer
das signatirias mediante notificacio por escrito.

VII. USO DE NOME E MARCA

O nome e a marca registrada dos signaririos so poderào set reciprocarnente usados pelas signatárias
corn vistas a consecucão do objeto do presente Mernorando de Entendimento e mediante
autorizacão prvia e expressa por cscrit-o da proprietiria da marca, sob pena de a Pane infratora set
responsabtlizada pelas perdas e danos decorrentes de seu uso no autorizado.

EM 1E DO QLE, os signatu-ios assinararn o presentc Memorando de Entendimento em 2 (duas)
cópias originais, na prcscnca de duas testernunhas ou perante urn Notário Pdblico ou autoridade
equivalente rcconhccida pela legislacão dos Estados Unidos.

N\ashington, 9 de abril de 2012.

Robson Braga de Andrade
Pn’.jdenfe

Confcdcracio Nacional da Inddstria do Brasil

Reconhecido e acordado:

Tom Donohue
Pn’side,ite e Dire/or-Presideiite

Crnara de Comércio dos Estados Unidos

Reconhecido e acordado:

Myron Brilliant
f”iee-Preside,ite Se,iior

Camara de Comércio dos Estados Unidos

Carlos Eduardo Abijaodi
Dire/or de Dese,no/, ‘imenlo Indns/ria/

Confedcraço Nacional da Inddstria do Brasil
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