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direta sobre o assunto. Mas tenho de ser
sincero com quem entra em minha sala
para tratar disto. Vai ser uma briga dura
para aprovar o SGP para o Brasil, e a esta
altura o nível de interesse no Congresso
em estender indiscriminadamente pre-
ferências comerciais está praticamente
esgotado. Vamos reativar o programa do
SGP porque reconhecemos a importância
de dar a países menos desenvolvidos e às
economias emergentes acesso ao nosso
mercado e à capacidade de competir
com a China. Com base nisso, o Brasil
terá grande dificuldade em defender sua
permanência.

Que episódios específicos estariam
irritando a relação Brasil-EUA?

Prefiro não dizer. Há um vasto rol
de assuntos que estiveram entre os go-
vernos brasileiro e americano. Ao invés
de entrarmos na discussão de coisas es-
pecíficas, se você olhar os últimos anos
verá que infelizmente Brasil e Estados
Unidos estiveram muito separados em
áreas nas quais tínhamos interesses
em comum. Tanto na OMC como em
termos do uso de corretivos comerciais
domésticos e de disputas na OMC, houve
alpinas questões nas quais, pelo motivo
que for, nossos dois governos estiveram
algo distantes.

Estudos mostram que graduar ou
excluir o Brasil do SGP não traria neces-
sariamente benefícios para países menos
desenvolvidos. E há regiões do Brasil que,
como estão hoje, certamente se qualifica-
riam como menos desenvolvidas...

Há regiões em muitos países desen-
volvidos que, sozinhas, teriam status de
países menos desenvolvidos, mas a classifi-
cação é por países, não por regiões. É uma
distorção do SGP falar em subsidiarmos
determinadas áreas. O contra-argumento
é que qualquer um que tenha estado no
Brasil reconhece que grande parte da
base industrial do País é moderna, com-
petitiva e perfeitamente comparável a

qualquer coisa que existe em qualquer
lugar do mundo desenvolvido. De modo
que esse argumento, em minha opinião,
representa um entendimento equivocado
do sentido do SGP.

E os números que mostram que a
China seria a principal beneficiada de uma
eventual exclusão do Brasil? Os EUA já
têm um déficit comercial bastante elevado
com os chineses...

O argumento de algumas pessoas da
missão que esteve aqui de que empregos
no Brasil podem ir para a China me parece

uma saída pela tangente. Afinal de con-
tas, a política do governo brasileiro tem
sido buscar parcerias estratégicas com a
China no comércio internacional. Por essa
perspectiva, acho difícil entender por que
alguém esperaria que os EUA automati-
camente estendessem a participação do
Brasil no SGP.

Mas existem diferenças entre o
comportamento do governo do Brasil
em relação à China e o que pensa o em-
presariado brasileiro...

Uma coisa é dizer que há algumas
empresas aqui nos EUA que investem no
Brasil e podem estar pressionando pela
sua permanência no SGP. Mas não tenho
nenhuma ilusão de que a discussão que
tivemos aqui em minha sala tenha sido
representativa do que pensa a comunidade
de negócios americana. Tenho minha

própria comunidade de negócios, que
consiste de fabricantes que enfrentam
todo o tipo de barreiras e dificuldades
comerciais, por exemplo, para entrar no
mercado brasileiro. Se vamos ter unia
discussão equilibrada, deveríamos falar
não só do SGP, mas também de políticas
brasileiras que discriminam produtos ame-
ricanos. Estes seriam tópicos adequados
de discussão se tivéssemos avançado com
as negociações da Alca.

Com as eleições intermediárias, as
mid-term elections, marcadas para
novembro nos EUA, este é um bom
momento para alterar o SGP? Isso não
poderia enviar uma mensagem negativa
ao Brasil, como se as mudanças tivessem
sido feitas no apagar das luzes do atual
Congresso?

Acompanho a política americana
em todo o país e não posso pensar num
só distrito nesta eleição parlamentar em
que a exclusão ou graduação do Brasil
do SGP custaria algum voto. Quanto ao
impacto que isso teria na política brasi-
leira, acho que tanto o Brasil como os
Estados Unidos devem se preocupar com
as relações bilaterais. Isso não deveria
ser uma preocupação só dos EUA, e cer-
tamente a noção de que o Brasil reagiria
mal se os EUA redirecionassem o SGP de
volta à sua intenção original, é, a meu ver,
uma ameaça vazia,

O SGP não atinge seu objetivo ori-
ginal quando seus benefícios descem
pela cadeia de fornecedores e atingem
inúmeras pequenas e médias empresas,
como descreveram algumas pessoas da
missão brasileira?

Existem pequenas e médias empresas
em muitos países aos quais não concedemos
o status de participante do SGP.

Como avançar positivamente com
essa situação?

Gostaria de ver, por exemplo, o governo
brasileiro trabalhando mais com o ame-
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ricano em prol de benefícios mútuos em
questões comerciais. Gostaria de ver uma
oportunidade para o Congresso discutir
seriamente o SGP e estudar levá-lo de
volta à sua intenção original. Certamente
esta discussão poderia ser útil para que os
políticos brasileiros, imagino, reavaliem a
importância das relações e decidam quais
idéias vão priorizar mais adiante.

Até que ponto a liderança exercida
pelo Brasil no âmbito do G-20 pode estar
funcionando contra ele?

O papel do Brasil no G-20 em Cancún
foi infeliz, e o colapso daquelas discussões
foi muito ruim para o mundo em desenvol-
vimento. O Brasil, a meu ver, assumiu um
papel positivo no G-20 desde então. Não
vou fingir que concordo com o G-20 em
tudo, mas acredito que o G-20 tenha sido
uma força positiva, de equilíbrio, na OMC. O
G-20 e os Estados Unidos têm um interesse
em comum na liberalização do comércio
e, em última análise, numa liberalização
significativa do comerão agrícola. Algumas
partes do regime comercial americano são
protecionistas, e sou o primeiro a admiti-lo.
Acho nossa política de açúcar indefensável,
e o Brasil está certo em criticá-la. Seria justo
que fôssemos, nos Estados Unidos, mais
sensíveis em questões como os cítricos. No
entanto, nossa experiência tem sido que, ao
invés de nos movimentarmos no sentido de
uma melhor integração e liberalização, com
muita freqüência chegamos a situações do
tipo "queremos que você- liberalize as regras
naquilo em que temos oportunidades de

O PITTSBURGH STEELERS EM CAMPO:
EM BAIXA NO FUTEBOL AMERICANO
COMO AS SIDERÚRGICAS DA CIDADE

exportação, mas queremos deixar de fora
nosso próprio protecionismo". Em um
número demasiado de itens, a meu ver, o
Brasil ainda é protecionista, embora tenha
melhorado muito, e eu gostaria de ver o
Congresso americano reconhecer melhor
o quanto o Brasil caminhou em direção à
liberalização. Você sabe, quero que toda esta
discussão de hoje seja colocada no contexto
de "fui um defensor do Brasil mesmo quando
isso não era popular em meu distrito, e fui
claro sobre isso". De modo que espero que
isso faça com que a nossa mensagem aqui
seja mais forte.

O que dizer a empresas, muitas delas
americanas, que investiram no Brasil para
exportar utilizando o SGP e agora podem
ser atingidas em cheio?

Elas deveriam fazer o que estão fa-
zendo. É um jogo limpo elas virem até aqui
compartilhar conosco sua experiência, sua
perspectiva. Se formos sérios a respeito de
integração, é claro que deveríamos ser sensíveis
às preocupações do Brasil sobre como algo

pode afetar negativamente sua economia.
Mas, na prática, nossa primeira preocupação
tem de ser o fortalecimento da nossa política
comercial e nosso comprometimento com
políticas que podemos manter no Congresso.
Temos de ser realistas e não achar que nos
serve de alguma coisa adoçar esses intercâm-
bios. Todas as pessoas que estiveram aqui,
acho eu, representavam empresas que têm
investimentos significativos nos dois países e
estão criando oportunidades para brasileiros
e americanos. Mas, no limite, Brasil e Esta-
dos Unidos são líderes, ainda que de partes
diferentes do mundo. E acho que o Brasil,
em função de seu papel de liderança, pode
fazer avançar mmto os países em desen-
volvimento. Acredito mesmo que o papel
do Brasil seja crítico no sistema global de
comércio, e quando examinamos questões
como o SGP, no qual temos estendido
preferências unilateralmente para ajudar
parceiros comerciais, as perguntas que fiz
hoje não são só legítimas... elas deveriam
ser esperadas.

Hoje o Brasil está mais perto de ser
"graduado" ou de ter o SGP estendido por
um ano, como foi proposto?

Eu diria que estamos mais próximos
de graduar o Brasil, mas simplesmente
não aceito o argumento de que deveríamos
estender o SGP por um ano. As pessoas
que estiveram aqui não entendem que
não vamos ter múltiplas votações sobre
isso. Se vamos estender esse programa,
devemos fazê-lo direito, rápido e por um
prazo mais longo. •
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