
ashington passou por uma
enorme transformação nos úlimos
anos, e a mudança acont-
eceu não apenas no governo
americano, com a queda dos

democratas e a ascensão dos republica-
nos. Quase tudo mudou, incluindo a li-
derança de grandes órgãos internacio-
nais (FMI, Banco Mundial, BID). Mas
há uma exceção: o especialista em Amé-
rica Latina Peter Hakím, já considerado
uma instituição da capital americana.
Hakim entrou para o Diálogo Interame-
ricano flnter-American Dialogue) como
diretor logo após sua criação e, uma
década depois, foi eleito presidente pelo
conselho, cargo que mantém até hoje.

Com as eleições americanas em rit-
mo acelerado, novamente muita coisa vai
mudar em Washington. E como ficarão
as relações com a América Latina? Acom-
panhe a entrevista exclusiva de Hakim à
Revista da Indústria, Tia qual ele também
aborda a frágil infra-estrutura do Brasil, a
nova íase de Cuba, globalização, Argen-
tina, Venezuela e protecionismo.

Revista da Indústria - Qual a transforma-
ção mais significativa para a América
Latina em todos esses anos que o senhor
lidera o Diálogo Interamericano?
Peter Hakim - A América Latina cresceu
muito nos últimos tempos. Sua perfor-
mance é muito melhor hoje do que
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RI - E possível melhorar essa imagem?

PH - Sim. Basta agilizar os regulamen-

tos, aumentar a rapidez e a confiança

no sistema jurídico. É notório o tempo

que se leva para abrir uma empresa.

Além disso, as leis tributárias são com-
plexas demais e nem sempre justas - e

esses são fatores importantes no con-

texto da competitividade mundial.

RI - A seu ver, a economia brasileira já

está mais aberta ao mercado global?

PH - A economia brasileira tem dado
enormes passos para a abertura. Mas o

excesso de regras e regulamentos, a in-

flexibilidade das leis trabalhistas, a
complexidade e a dificuldade de cum-

prir as leis tributárias, os problemas de
infra-estrutura - tudo isso afeta os in-

vestidores estrangeiros e nacionais.

Não acho que a abertura é um proble-
ma tão grande quanto essas outras

questões. O Brasil não é muito receptivo

a investimentos econômicos e inovações.

RI - Uma questão governamental?

PH - Exatamente. De fato, os empresá-

rios têm demonstrado enorme criativi-
dade para superar essas dificuldades.

RI - Atualmente, a União Européia e os

países asiáticos são mercados mais inte-
ressantes para os países da América

Latina do que o americano?

PH - A verdade é que o comércio mun-

dial não mudou tanto assim nos últimos

anos. Não houve mudanças tão radicais.

Os Estados Unidos nunca ocuparam um
papel fundamental nas relações comer-

ciais com o Brasil. No momento, a explo-

são comercial é na área de mercadoria, e

os Estados Unidos não são importado-

res de mercadorias, como a China e a

Europa, por exemplo. Os Estados Uni-

dos têm sido um país importante para o

Brasil na área de produtos manufatura-

dos. Então, não diria que os Estados Uni-

dos estão perdendo espaço com o Brasil,

mas também não estão ganhando.

RI - Os entendimentos dos presidentes

George Bush e Luiz Inácio Lula da Silva

para tornar o etanol combustível de esca-

la mundial deverão ser preservados pelo
novo governo?

PH - É a minha esperança. Precisamos

dar continuidade ao memorando do eta-

nol. É importante para o próximo presi-
dente reconhecer que há uma série de ini-

ciativas tomadas pelo presidente atual que

ainda não foram concluídas, como as ne-
gociações com Colômbia, Panamá, além

da imigração, um problema sério nas re-

lações entre América Latina e Estados

Unidos. Só que o clima do povo america-
no agora é de olhar para dentro, em vez

de analisa/ seu papel internacional.
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quando o presidente George Bush foi
eleito. Não atribuiria isso somente às

políticas, mas é claro que, quando Bush

assumiu o governo, em 2001, a América

Latina se encontrava enfraquecida, com

a economia argentina praticamente em
colapso e as outras economias estáticas,

sem crescimento algurn. A pobreza esta-

va estagnada ou até aumentando em

alguns países.

RI - O que deu certo na região, em geral,

e no Brasil, em particular?

PH - O gerenciamento da política econô-
mica no Brasil melhorou muito nos últi-

mos anos. E ainda houve um elemento

de sorte: a economia global começou a
'xplodir em 2003, 2004. O impacto da

China foi profundo e também o aumento

dos preços das mercadorias no mundo.

A América Latina me parece muito

melhor hoje, inclusive as democracias da

região, o que não é fácil levando-se em

consideração tantas eleições nos últimos
tempos - 15 ou 16 nos últimos anos,

•.odas reconhecidas como livres e justas.

RI - Quais os fatores macroeconômicos

necessários para garantir o crescimento

ao Brasil na próxima década?
PH - O Brasil conseguiu equilibrar sua

macroeconomia: aumentou o comércio
-xterior, está mantendo um superávit

comercial contínuo, controlando a infla-
rão. Há uma noção geral de que esse

sentimento agora faz parte do Brasil co-
mo um todo. Claro, ainda há sérios pro-

blemas. Entre eles, o da infra-estrutura,

que continua muito, muito fraca - de

portos a companhias aéreas e estradas,
tudo precisa ser melhorado. E, apesar

de estar recebendo investimento estran-

geiro, o Brasil ainda não é um país que
atraia um grande número de investido-

res estrangeiros.



RI - O próximo governo deverá ser mais
Protecionista?
PH - Provavelmente, sim. Alguns di-
zem que essa posição não passa de
uma necessidade eleitoral, mas acho
que vai além. E, quando digo antigloba-
lização, não é só comércio. Há também
um sentimento antiimigração crescen-
te nos Estados Unidos, assim como po-
sições contrárias a investimento estran-
geiro. Há ainda muitos fatores de opo-
sição à guerra do Iraque. Sendo assim,
é provável que tenhamos muito menos
intervenção americana no exterior.

RI - E possível traçar um paralelo en-
tre os sentimentos antiimigração e o
protecionismo?
PH - Sim, e a economia americana está
tornando tudo cada vez mais difícil. E
um movimento antiglobalização: imigra-
ção mais difícil e protecionismo mais for-
te. Filosoficamente falando, os Estados
Unidos sempre agem como um país
especial, ao mesmo tempo que acham
que as outras nações no mundo são mais
perigosas. Isso leva a duas atitudes dife-
rentes. Quando estamos numa fase oti-
mista, dizemos que vamos ajudar o mun-
do para que se torne parecido conosco,
menos perigoso e mais democrático.
Quando estamos numa fase pessimista,
achamos melhor nos isolarmos. Atual-
mente, estamos caminhando para um
período mais isolacíonista.

RI - Qual seria a maior mudança polí-
tica se o candidato republicano John
McCain vencer as eleições?
PH - Na medida do possível, McCain
deverá dar continuidade às políticas de
Bush. Eleja enfatizou que prosseguirá
a guerra no Iraque até que os Estados
Unidos tenham uma saída vitoriosa. O
clima nos Estados Unidos não é para
continuar a guerra. Se ele se eleger,

será bem difícil manter essa posição.
John McCain foi um dos autores de
uma legislação favorável a imigrantes,
que tinha o apoio do presidente Bush,
mas com o tempo ele se retraiu e sua
campanha está cada vez mais antürni-
gração. Mas ainda acho que ele é mais
aberto do que seu partido.

RI - E se Hillary Ctinton ou Barack
Obama, do Partido Democrata, vencer?
PH - Eles precisam ser bem cautelosos

em relação à imigração e enfatizar a
importância da implantação das leis
atuais. Os três candidatos têm pratica-
mente a mesma posição de que algo
precisa ser feito para encontrar um sía-
tus legal a tantos que, hoje, se encon-
tram ilegais no país. Mas será um difí-
cil desafio dentro do forte clima anti-
imigrante que existe hoje em dia.

RI - Se os democratas retomarem o po-

der, haverá mudanças na política para a
América Latina?
PH - Honestamente, acho que não. Até
agora, a relação com o Brasil tem sido
bem positiva, mas sem muito conteúdo
substancial. Em relação à cooperação
comercial, Rodada de Doha, ou até à
pressão para um acordo definitivo de
elanol, tudo tem sido bem lento, sem
grandes acontecimentos. E não vejo
muitas mudanças, independentemente
de quem vencer as eleições. É uma
relação quase superficial - amigável,
positiva, os países se dão bem, os presi-
dentes se dão bem, mas não há muitas
áreas de comum esforço. É como um
árvore forte, mas com o tronco vazio.

RI - Resta alguma esperança para acor-
dos de livre comércio, como a Rodada
de Doha?
PH - No momento, não. Eu esperava
que o aumento dos preços de produtos
agrícolas permitisse aos Estados Uni-
dos reduzir os enormes subsídios e tor-
nar-se um país menos protecionista.
Mas, francamente, não há a menor indi-
cação. Bush tentou pressionar para a
aprovação de um projeto de lei agrícola
que ajudaria e daria uma perspectiva
mais favorável à Doha, porém foi rejei-
tado pela maioria republicana e demo-
crata. Não vejo mudanças suficientes
para fazer Doha acontecer.

RI - E a Área de Livre Comércio das
Américas (Alça)?
PH - A Alça está morta. O Brasil real-
mente não buscou com afinco um acor-
do de livre comércio com nenhum país
desenvolvido.

RI - Então, não importa quem assuma a
liderança da Casa Branca, não existirá
muita alteração na política em relação à
América Latina?
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PH - Em conteúdo, não. Vai haver dife-
rença em tom e estilo, entre republica-
nos e democratas, e a saída do Bush da
Casa Branca vai fazer uma enorme dife-
rença. O desgosto pelas políticas globais
de Bush é muito forte na América Latina
e palpável no Brasil. Mas vai haver uma
mudança no estilo, talvez uma mudança
no tom da relação. É como colocar açú-
car em café ruim. O café não muda, mas
fica um pouco mais fácil de tomar.

RI - O senhor acha que o presidente Lula
mantém uma grande liderança no contex-
to internacional e das Américas? Ou isso
está mudando agora, com a forte Presen-
ça de Hugo Chávez?
PH - Ninguém leva Chávez a sério co-
mo um líder na região. Ele é um cria-
dor de problemas e recebe a atenção da
imprensa, que adora uma pessoa como
ele. Mas um líder precisa ser respeita-
do e ter seguidores. Chávez tem causa-
do mais conflitos do que liderança. Já o
Brasil é um líder quieto, silencioso.
Não é um líder agressivo.

RI - Como o senhor analisa os recentes
conflitos envolvendo Colômbia, Equador e
Venezuela?
PH - Temos que ficar atentos. Quando
avaliamos a situação, a Venezuela avan-
çando as tropas e ameaçando guerra, a
Colômbia acusando Chávez de genocí-
dio... tudo parece um enorme exagero.
Aí, dois dias depois, dão-se as mãos, re-
novam-se as relações e continuam como
se nada tivesse ocorrido. Às vezes é até
difícil levar a sério alguns países justa-
mente por causa de tal comportamento.
Mas o Brasil agiu muito bem. Sua men-
sagem foi clara, e parabenizo o governo
Lula por isso. Ele foi bern objetivo ao
dizer: "Não quero julgar de quem é a
culpa, o que houve, quero saber como
concluir essa crise. Não queremos guer-

ra, queremos paz. Queremos uma reso-
lução pacífica para essa situação. Va-
mos parar de falar quem é culpado,
parar de falar quem deve ser condena-
do. Vamos resolver esse problema e
parar de falar em guerra e violência."

RI - E essa atitude ponderada do gover-
no brasileiro vai ajudar na conquista
de uma cadeira permanente na ONU?
PH - Não em um futuro próximo. Mas,
se de fato decidirem aumentar o núme-

ro de membros permanentes, o Brasil
é com certeza um candidato a ser con-
siderado para a posição. O País está
ganhando muito respeito.

RI - Há dois países que estão sempre na
pauta política das Américas: Cuba e Ar-
gentina. Começando por Cuba, o senhor
está otimista em relação a essa nova fase?
PH - Em relação a Cuba, provavelmen-
te veremos uma grande mudança nas

relações com os Estados Unidos. Mas
a política absurda que existe hoje terá
que mudar no contexto de um acordo,
em que os cubanos em Miami desen-
volverão um papel fundamental. O mo-
mento para a mudança chegou. Não
sei qual será a importância do Brasil
nessa fase, mas corn certeza pode aju-
dar. E já está-ajudando com progra-
mas, com a promessa de novos inves-
timentos e, basicamente, mostrando
aos cubanos que não precisam depen-
der exclusivamente dos venezuelanos
para ajuda externa. Sei que, intima-
mente, os Estados Unidos ficaram
muito felizes com o papel forte do
Brasil em Cuba, apesar de não admiti-
rem isso publicamente, já que estão
pressionando os países a terem um
papel condicionado a exigências.

RI - E a Argentina, agora sob a lideran-
ça feminina da presidente Cristina
Kirchner?
PU - A Argentina precisa fazer muita
coisa para reconstruir sua relação com
o.s Estados Unidos. Para começar, tem
que regularizar sua relação com a co-
munidade internacional - e, entre ou-
tros órgãos, com o FMI. É necessário
resolver suas obrigações e dívidas, não
pode mais adiar essa situação. É um
país importante e tem que agir como tal.

RI - Uma última pergunta: em quem o
senhor vai votar?
PH - Não decidi ainda. Hoje votaria
em um dos democratas. Porém, cada
vez que vejo como eles estão lidando
com a questão de comércio exterior,
além de outros assuntos internacio-
nais, penso: "Será que não deveria
votar em McCain?" Mas não gosto
das políticas de McCain em relação ao
Iraque e a questões sociais. Então, es-
tou espetando.
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Text Box
Fonte: Revista da Indústria, a. 8, n. 138, p. 14-17, abr. 2008.




