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Cerca de três semanas após o agravamento da crise dos mercados financeiros internacionais e 
às vésperas das eleições presidenciais, os Estados Unidos abrandaram o discurso sobre 
comércio internacional. O secretário de Comércio americano, Carlos Gutierrez, afirmou que a 
abertura dos mercados é a única saída para que as economias consigam sair da recessão que 
se instaura com a crise. Ele classificou a Rodada de Doha como muito mais importante agora 
do que há seis meses. Os EUA, ao lado da Índia, foram os principais responsáveis pelo 
fracasso da Rodada, em julho. Gutierrez visita o Brasil para participar de reuniões com 
empresários no Rio de Janeiro, ontem, e para uma reunião do Fórum Bilateral de CEOs em São 
Paulo, hoje. Ele afirmou que "a Rodada de Doha não morreu". O próximo passo, 
provavelmente, será mais uma reunião ministerial, "que seja realista". Para ele, "existe o 
reconhecimento de que devemos evitar o isolamento de países". O secretário disse que os EUA 
não pretendem cometer o principal erro da crise de 1929, no crash da Bolsa de Nova York, que 
foi fechar seu mercado e elevar as taxas de importação. "É momento para mais abertura", 
disse. "Não podemos adotar políticas equivocadas. Deveríamos acelerar o comércio 
exatamente agora e não podemos pensar em barreiras". Por isso, os EUA fizeram, ontem, 
reunião com os países do G-7 e farão ainda com os do G-20. "As economias que estão 
engajadas no mercado global, que estão abertas, acreditam em exportações, em comércio 
internacional, se recuperarão muito mais rápido que as que são fechadas", afirmou em 
palestra. A Rodada de Doha foi vista como "imensa oportunidade" de fortalecer o crescimento 
econômico global. Gutierrez reconheceu o Brasil como importante ator para a manutenção da 
Rodada. Ele disse que cerca de 500 mil pessoas poderão sair da linha de pobreza com o 
acordo.  
 
Hoje, Gutierrez e o ministro brasileiro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, deverão receber 
relatório sobre mecanismos para redução de barreiras ao comércio e aos investimentos entre 
os dois países. Entrará em questão maior compatibilidade de padrões de qualidade de etanol e 
biodiesel, além de maior proteção para marcas e patentes. Ele levantou como pontos positivos 
do Fórum de CEOs Brasil-EUA o novo acordo de aviação, que aumentará o número de vôos de 
passageiros em 50% nos próximos quatro anos. Pela primeira vez em 40 anos, segundo 
Gutierrez, os dois países têm negociações concretas em andamento para um tratado bilateral 
sobre tributos. Ele disse não pretender chegar a um acordo nesta sexta-feira, por saber tratar-
se de assunto muito difícil. Mas o objetivo é tentar impedir a dupla tributação. O secretário 
americano defende também um tratado bilateral de investimento, para elevar os investimentos 
de empresas brasileiras nos Estados Unidos e das americanas nos Brasil. "É preciso permitir 
que se amplie o comércio e o investimento entre os dois países", disse.  
 
"Hoje, várias empresas americanas instaladas aqui usam o Brasil como plataforma de 
exportação. Para continuar, tanto as empresas brasileiras como as americanas precisam das 
proteções e garantias propiciadas por um tratado de investimentos". Ele admitiu existir grande 
probabilidade de que o crescimento mundial esteja aquém das expectativas anteriores nos 
próximos trimestres. "Isso poderá ter impacto sobre o que consumimos [os EUA], sobre países 
exportadores e também sobre as nossas exportações."  
 
O secretário acredita que países fechados a investimentos diretos e que não têm companhias 
competitivas sentirão maior impacto da crise. Ele assumiu que os problemas no mercado de 
crédito foram um choque para a economia americana e que terão impacto ainda durante 
algum tempo. Por isso, é preciso ter paciência, para que as medidas tidas como "corajosas" do 
Congresso americano possam ter efeito. "Mais do que nunca, comércio é essencial. Na 
verdade, o comércio é um ponto de destaque da economia dos EUA." No ano passado, os EUA 
exportaram um valor recorde de US$ 1,6 trilhão, respondendo por mais de 50% do 
crescimento de 2,8% registrado no segundo trimestre do ano. Em 2007, segundo ele, o 
comércio de mercadorias entre Brasil e Estados Unidos totalizou mais de US$ 50 bilhões e até 
julho deste ano, as exportações dos EUA ao País cresceram aproximadamente 35%.  
 
Energia 
 



Gutierrez elogiou o esforço do Brasil para aumentar a independência energética, ao 
desenvolver combustíveis alternativos, como o etanol, enquanto continua a investir em 
exploração e desenvolvimento de petróleo em alto-mar. "Os EUA podem aprender com o 
Brasil", afirmou. "O presidente Bush falou que nós ainda temos algumas tarifas para produtos 
que estão entrando e não concordamos com todas. O presidente quer que algumas sejam 
reduzidas, entre elas, a que é cobrada sobre o etanol", disse. Ele disse ainda que os EUA, no 
futuro, utilizarão etanol que não venha de alimentos, a exemplo do que o Brasil fez com a 
cana-de-açúcar. 
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