
P
rático e objetivo, o ex-governador
do Estado de Michigan e atual pre-
sidente da National Association of
Manufacturers (NAM), dos EUA,
John Engler, parece perfeito para

representar a classe empresarial de seu
pais. Para ele, um acordo mundial de co-
mércio realmente bom eliminaria de vez
tarifas, barreiras, subsídios e dumping.
Ao mesmo tempo, garantiria proteção à
propriedade intelectual. Segundo Engler,
o Brasil é hoje o mercado externo mais
importante e atraente para as empresas
americanas. Sua visita à Fiesp, marcada
para 11 de abril, é uma boa demonstração
desse interesse. Engler vem acompanha-
do de representantes de vários setores in-
dustriais americanos interessados em
acordos comerciais com a indústria bra-
sileira. Mas isso não significa descrença
em relação a Doha. Ao contrário, para ele,
o empenho dos dois países pode salvar a
rodada, com o Brasil despontando como a
principal liderança da negociação. Engler
concedeu a seguinte entrevista, exclusiva,
& Revista da Indústria.

Revista da Indústria - Qual a sua maior
expectativa a respeito das reuniões recen-
tes entre líderes industriais brasileiros e
americanos?
John Engler - Quero conversar com nos-
sos parceiros na Fiesp sobre como as
indústrias dos EUA e do Brasil podem
trabalhar juntas para incentivar nossos



governos a liderar Doha até o final da
corrida. Acreditamos que o Brasil é, sem
dúvida alguma, o país mais importante
das economias emergentes que partici-
pam das negociações da rodada. O Brasil
tem uma agenda que enfoca o comércio
exterior e sabemos que o governo brasi-
leiro almeja resultados ambiciosos para
Doha, assim como seu setor industrial.

RI - O senhor acredita que o diálogo en-
tre os setores produtivos dos dois países
pode facilitar as negociações bilaterais no
caso do fracasso de Doha?
JE - Não estamos prontos para dizer que
Doha pode fracassar. De fato, se os EUA e
o Brasil estão trabalhando juntos, é mais
provável que não fracasse. Um dos fatores
importantes para garantir o sucesso é re-
forçar o papel das negociações setoriais,
como parte de uma solução para Doha.
Acreditamos que essa seja uma forma po-
sitiva de lidar com as questões industriais.

RI - No entanto, se o Trade Promotion Au-
thority não for renovado e o Poder Executi-
vo americano perder a autonomia para
negociar acordos comerciais, muitos paí-
ses nem abrirão as cartas na mesa. Sua
viagem ao Brasil seria uma busca de al-
ternativas a obstáculos às negociações?
JE -Afirmar isso seria muito pessimismo.

RI - Ou realismo?
JE - Não. Doha hoje em dia está mais pro-
missora. Acho que as conversas entre os
presidentes Lula e Bush estão tendo re-
sultados. A representante de comércio
dos EUA, Susan Schwab, esteve no Brasil
na mesma ocasião que o presidente. Ela
está trabalhando duro em outras partes
do mundo também. Estamos otimistas.

RI - O senhor e Susan Schwab passam a im-
pressão de que os EUA estão até mais otimis-
tas que o Brasil e outros países. Seria verdade?

JE - Não sei. Acho que estamos igual-
mente empenhados.Vamos levar nessa
viagem ao Brasil líderes de setores que
acredito interessam a representantes
dessas indústrias no país. Teremos re-
presentantes de várias áreas. Será um
grupo interessante. Estamos todos sin-
tonizados e falamos sempre sobre
como acordos comerciais mundiais po-
dem abrir esses mercados. Acredita-
mos que há interesse comum entre as
indústrias brasileira e americana. Atual-

mente, esses setores são até mais im-
portantes do que o agrícola, que domi-
nou a discussão ao longo das negocia-
ções de Doha. Não sei se os nossos
governos têm noção de que os manufa-
turados representam 70% do comércio
mundial. Estão aí os benefícios para as
economias americana e brasileira.

RI - O senhor parece muito otimista nesta
nova fase das relações entre Brasil e EUA.
JE - Estou mesmo.

RI - O senhor acredita que a aproximação
entre Lula e Bush trará resultados concre-
tos para o setor industrial ou iniciativas
privadas tendem a ser mais interessantes?
JE - Acredito que é do interesse econô-
mico e também político dos dois países
concluírem as negociações. Não por cau-
sa de relações pessoais entre dois líderes
ou porque negociadores brasileiros e
americanos são os favoritos um do outro.
Acho que é pela importância significativa
das negociações. De fato, acredito que
acordos têm de se basear em interesses
mútuos. Os dois lados têm de sair ga-
nhando. Então, precisamos conversar e
criar um caminho. Se fizermos da forma
correta, o Brasil poderá surgir como o
maior líder da Rodada Doha. É uma
enorme responsabilidade, mas, se reali-
zada, virá com uma enorme recompensa.

RI - Como o empresário norte-americano
vê o mercado e o setor industrial brasilei-
ros hoje em dia?
JE - É o mercado que gera o maior interes-
se nos EUA atualmente. Não é o maior,
mas é visto como de enorme potencial. O
Brasil é percebido como chave nos acor-
dos hemisféricos. É um país muito impor-
tante por várias razões e que está receben-
do muita atenção. Não estou sugerindo
que a China não recebe atenção. Mas acho
que as iniciativas e a participação ativa bra-
sileira para atingir resultados ambiciosos
em Doha diferenciam positivamente o
Brasil. Isso projeta, como eu acredito, e as
indústrias brasileiras também, um futuro
seguro e forte, baseado em acordos e
competição, e não em tarifas e barreiras.

RI - Que futuro o senhor vê para o etanol?
JE - Para mim, não há dúvida de que
combustíveis alternativos vão ter papel
essencial no futuro nos EUA O que o
Brasil realizou em termos de diversifica-
ção nesse setor é muito impressionante e



existe um reconhecimento geral da
necessidade de acordos internacionais
nessa área, o que representa uma enor-
me oportunidade para o país.

RI - Mas a tarifa atual, de 54 centavos por
galão de etanol, ainda é um problema sério.
JE - Claro, e é exatamente esse tipo de
situação que iremos discutir em Doha.

RI - Que cenário de negócios o senhor de-
senharia a partir do aumento do consu-
mo de etanol nos EUA?
JE - Veja o que o Brasil conseguiu! Claro
que temos mais veículos nos EUA e mais
milhas para percorrer. Isso quer dizer
um maior consumo de combustível, mas
dá para conceber um processo de ajuste
durante um período de tempo. A questão
número l é a disponibilidade da oferta.
Existe um enorme desafio até em rela-
ção ao transporte do etanol. Tudo isso é
motivo para continuarmos discutindo e
avaliando como trabalhar juntos para
abrir as portas.

RI - O senhor sabe seja há negócios sendo
fechados entre empresários dos dois países
na área de biocombustíveis?
JE - Não estou familiarizado com deta-
lhes, requisitos. O presidente Bush de-
seja reduzir a dependência do petróleo.
Não ouvi crítica alguma em relação à de-
pendência do etanol estrangeiro.

RI - Quais as possibilidades de os EUA
aprovarem o fim de tarifas para nações
que produzem etanol?
JE - Acho que isso faz parte das conver-
sas, assim como, por exemplo, a redução
de tarifas do Brasil para autopeças ou
software. Acho que a pergunta volta a
reforçar o fato de que ambas as partes
têm oportunidade de ganhos importan-
tes. Para isso, é preciso que coloquem as
cartas na mesa, negociem de forma justa

e vendam as idéias às outras nações
para que entrem no barco. Uma das
frustrações da Rodada Doha é que o
número de países cresceu tanto que
podemos ter negociadores do mundo
todo em Hong Kong por dois dias,
com quatro países da África literalmen-
te discutindo algodão.

RI - Então, o que o senhor sugere?
JE - Tome-se as grandes nações, maio-
res e mais influentes. Talvez seja possí-

vel, a partir daí, criar um modelo que
apresente um caminho para todos.

RI - Qual o acordo mais importante
para os EUA hoje? Doha?
JE - Eu acho. Mas estamos participan-
do de sérias negociações bilaterais com
a Coréia, no momento. É bem provável
que haja um acordo com a Coréia.

RI - Se o senhor fosse presidente não só
dos EUA, mas do mundo, com condições

de fechar qualquer acordo multilaieral,
qual seria?
JE - Um acordo mundial que não inclui-
ria barreiras nem tarifas ou práticas
injustas nas fronteiras para excluir pro-
dutos, e ao mesmo tempo que garantis-
se proteção à propriedade intelectual.
Também ficaria atento para garantir
que nenhum país praticasse subsídios e
duinping.

Ri - Hoje o senhor representa o setor priva-
do. Como governador que já foi, o senhor
defenderia essas mesmas práticas?
JE - Com certeza. De fato, espero que
essas discussões façam parte do debate
na campanha (presidencial) de 2008.

RI - Em que se diferenciam os objetivos
atuais da NAM, em relação à época em
que foi criada, em 1895?
JE - É interessante que a missão é a
mesma. A associação foi fundada graças
ao interesse na época em acordos comer-
ciais. Isso continua. Claro, mudaram os
produtos. E o mundo ficou pequeno. O
tempo para viajar de uma costa à outra
dos EUA em 1895 é o que se leva hoje
para viajar através do mundo.

RI - Numa escala de O a 10, como o senhor
avalia o protecionismo americano na-
quela época e hoje?
JE - Não tinha nascido ainda naquela
época (risos). Um pouco depois de 1895,
membros do Congresso resolveram
impor tarifas, o que para muitos histo-
riadores e economistas foi exatamente a
atitude errada na hora errada e contri-
buiu muito para a depressão mundial
(de 1929). Hoje, somos mais sensatos, e
70% dos produtos importados são livres
de tarifas. Se o mundo seguisse esse
exemplo, acho que teríamos uma eco-
nomia mundial mais forte. Ainda temos
muito trabalho pela frente.
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