
entrevista

"Não devemos temer a Alca"

SÉRGIO HABERFELD,

presidente da Câmara

Americana de Comércio,

defende negociação dura

com os norte-ameçicanos

no encaminhamento da

Alca, mas entende que o

Brasil não pode ficar de

fora do Acordo de Livre

Comércio das Américas.

E lembra que o Brasil

tem setores "extrema-

mente competitivos"

R
ecém-empossado na Câmara
Americana de Comércio, a
Amcham, o empresário Sér-
gio Haberfeld tem como prio-
ridade de sua gestão as nego-
ciações para a Alca (Área de

Livre Comércio das Américas). Por tra-
tar-se de um tema que deverá afetar
mais a vida das empresas e dos cidadãos
brasileiros do que a própria guerra mo-
vida contra o Iraque pelo país onde a
Alca foi engendrada, o tema é aqui dis-
cutido com certa profundidade.
A entrevista com Haberfeld se valoriza
não só pelo momento, mas também pelo
fato de ele ter lançado recentemente um
livro sobre o assunto (Alca — Riscos e
Oportunidades), por atuar na área de
embalagem como presidente do conse-
lho de administração da Dixie Toga
S/A, uma das maiores empresas de em-
balagem do continente, com unidades
de produção no país onde a idéia da
Alca foi engendrada, os Estados Uni-
dos; como presidente de uma entidade
ligada ao setor, a Abief - Associação
Brasileira das Indústrias de Embalagens
Flexíveis; e por dois mandatos como
presidente da Abre — Associação Brasi-
leira de Embalagem, da qual se desligou
há menos de um ano.

Ao assumir a presidência da Câmara
Americana de Comércio, o senhor disse
que a prioridade número l da entidade
é a Alca. Pró ou contra?
Nem a favor nem contra. A posição é
negociar e conseguir o melhor possível
para os dois lados. Numa boa negocia-
ção, ambos têm a ganhar. O que não po-
demos é ter medo e ficar de fora.

O Brasil não pode se dar ao luxo de f i -
car fora da Alca. Mas os Estados Uni-
dos, que são os maiores interessados e
parecem ser os maiores beneficiados
caso esse acordo se concretize, podem
se dar ao luxo de não incluir o Brasil,
como já chegaram a insinuar?
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Eu não diria que são os maiores interes-
sados. Existe interesse de muitos países
sul-americanos em que a Alca venha a
se consolidar. Sai sem o Brasil? Não
acredito. Sairá, sim, uma série de acor-
dos bilaterais entre países. Se o Brasil
não faz parte de nenhum desses acordos
bilaterais ou impede a negociação, fica
de fora. Pior: fica de fora do maior país
importador do mundo, que são os Esta-
dos Unidos, com uma população de 220
milhões de consumidores. O Brasil tem
uma população de 170 milhões de pes-
soas, mas ninguém sabe ao certo quan-
tos deles são de fato consumidores.
Calcula-se entre 30 milhões a 50
milhões. Segundo ponto impor-
tante: a nossa vocação tem sido
negociar com países sul-ameri-
canos e centro-americanos. No
momento em que os americanos
fazem acordos em separado com
eles, nós perdemos grande parte
do mercado. Portanto, é muito
pior para o Brasil ficar de fora,
mas precisa negociar duro.

O senhor acredita que a promes-
sa de reciprocidade contida na
abertura de lado a lado se efeti-
vará mesmo?
Partindo do princípio de que as
reformas tributária e previden-
ciária serão feitas, que alguns
problemas estruturais brasileiros
serão solucionados nos próximos dois
ou três anos e que os juros baixarão,
dando às empresas brasileiras condição
de serem competitivas na área de inves-
timentos, acredito que o Brasil estará
preparado para enfrentar americanos,
europeus e asiáticos.

Que empresas ou setores brasileiros
têm condições de concorrer de igual
para igual com empresas e setores
americanos?
O país tem vários setores extremamen-
te competitivos, como o têxtil, o de pa-
pel e o de petroquímica. São setores
que teriam condições se dessem a eles
as mesmas armas que os americanos

têm. O que não podemos é entrar numa
guerra, eles com a quinta geração de ar-
mamento e nós com enxada e martelo.

E o resto? No geral o Brasil não é um
país atrasado?
Acho que é preciso se preparar. Sempre
digo que um atleta não se prepara para
uma olimpíada só treinando, mas tam-
bém competindo. É preciso dar a ele
condições para se preparar e para com-
petir. Quem for lutar boxe com o Tyson
com luvas erradas, com peso errado e
com braços amarrados às costas não é
lutador, é cretino. Temos de ir para as

discussões da Alca tendo boas
condições de defesa, da mesma
forma que os americanos e os eu-
ropeus fazem. Isso tem de ser
montado, com as reformas tribu-
tárias, juros mais baixos, boas
condições de transporte. E tem de
ser feito rápido.

Especificamente, como se situa
nesse quadro o setor de embala-
gem, que é a seara da revista e da
qual o senhor faz parte?
O setor tem de ser dividido em
vários. Não podemos pegar o se-
tor de embalagem como um todo,
porque aí cairemos na teoria do
(falecido economista) Roberto
Campos: "A cabeça está na gela-
deira, os pés estão no fogão; na

média, a temperatura do corpo está óti-
ma, só que o paciente está morto". Para
uma empresa se estabelecer, por exem-
plo, exportando embalagens, precisa ter
no país importador uma estrutura de re-
cebimento e de entrega, uma mini-ope-
ração. Isso leva tempo, e cabe às em-
presas brasileiras fazer como as de lá
fazem aqui. Acho que temos em muitos
casos condições iguais, que somos
competitivos. Micro e pequenas empre-
sas bem estruturadas, bem focadas, não
vão temer concorrência. A meu ver,
quem vai ter mais problemas - já estão
tendo — e não vai sobreviver no mundo
atual a médio e longo prazo são as em-
presas médias. Ou elas se transformam
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em grandes empresas ou voltam a ser
pequenas empresas focadas. Para
nichos de mercado é sempre no local
que as coisas se decidem. Não vamos
conquistar um nicho especial de estojos
para perfumes sofisticados na França.
Dificilmente uma empresa brasileira
vai conseguir concorrer com uma firma
francesa já localizada, já preparada. O
inverso também é verdade.

Em função da queda de barreiras re-
sultante da efetivação da Alca, o país
possivelmente passará a importar mais
produtos manufaturados. O setor de
embalagens não poderá ser
ameaçado pela chamada "de-
manda derivada", em que, com o
produto em si, já vem a embala-
gem pronta?
Não é questão de embalagem,
mas de importações em geral. As
grandes empresas brasileiras vão
ter de se preparar para fazer par-
te desse processo internacional.
Já existem algumas concorrên-
cias ganhas por empresas brasi-
leiras que vão fornecer com ex-
clusividade para toda a América
Latina. Caso a Alca se efetive, os
produtos dessas empresas serão
feitos no Brasil também para os
Estados Unidos, o Canadá e o
México. Isso não é expectativa
nem wishful thinking. Já tem pro-
jeto fechado nesse sentido. As in-
dústrias de lata de alumínio estão mon-
tando filiais em todos os países sul-
americanos — por enquanto, pois ainda
não têm condições de chegar ao Méxi-
co. Mas posso adiantar que haverá algo
nessa direção também.

O Mercosul fortalecido não poderá dar
mais condições aos países integrantes
de negociar em melhor posição com a
Alca? Ou ambos os projetos são exclu-
dentes?
Sou a favor de o Mercosul negociar
junto. Acho que dá mais força. Queren-
do ou não, o cidadão normal americano
e o europeu vêem quatro integrantes no
Mercosul. Não adianta explicar que o

PIB do Paraguai é pequeno, que o país
depende do Brasil, ou que o Uruguai
não tem grande peso específico. O
americano não sabe o que nós somos,
para ele somos quatro. Acredito que
funciona muito melhor numa negocia-
ção estar representando quatro do que
estar sozinho. Para o Brasil seria muito
bom que o Mercosul desse certo.

O Mercosul não poderá ser um elo de
fortalecimento regional, se se aproxi-
mar mais dos países do Pacto Andino,
embora estes tendam a aderir à Alca?
Tenho grandes dúvidas sobre o Merco-

sul. Tenho viajado e conheço
muito esses países do Pacto Andi-
no, que precisam dos Estados
Unidos para sobreviver. São mui-
to diferentes do bloco formado
por Uruguai, Paraguai, Argentina
e Brasil, no qual, a meu ver, a Bo-
lívia poderia ingressar. Mas penso
que a fusão entre o roto e o que-
brado é muito difícil de dar certo.
Enquanto não se resolver o pro-
blema Argentina, o problema
Uruguai, o problema Paraguai e o
brasileiro também, vai-se juntar
rotos com falidos e não se vai
conseguir que trabalhem juntos.
Quando tem gente passando
fome, não se consegue unir a for-
ça. O que se tem para unir é fome.
Então qualquer migalha que se dê
para um, ele esquece os outros.

Ele quer a migalha dele e pronto.

A seu ver, um acordo com a União Eu-
ropéia colocaria o Brasil, ou o Merco-
sul, em condições melhores para nego-
ciar com a Alca, como muitos acredi-
tam? Ou traria para o bloco regional
os mesmos problemas e ameaças conti-
dos na Alca, como tantos outros tam-
bém prevêem?
Temos de deixar uma coisa muito clara:
a negociação com os europeus é tão di-
fícil quanto com os americanos. Não
vamos conseguir nada diferente, mas
ao mesmo tempo temos de negociar
com todos os lados. Tomemos os exem-
plos do Chile e do México. Negociam e
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fazem acordo com todo o mundo, e
conseguem vantagens diversas em di-
versos lugares para melhorar sua nego-
ciação internacional. Não podemos
descartar a Europa, mas não podemos
achar que a Europa vai ter pena de nós.
Estamos longe demais para eles nos
tratarem como trataram Portugal, Espa-
nha e estão tratando agora os países do
norte da África. Os países europeus não
vão tratar a América Latina com privi-
légios. Os europeus agem de maneira
um pouco diferente dos americanos.
São melhores diplomaticamente, não
falam na cara do interlocutor o que
pensam. Eles dão uma colher de
chá, e com isso há quem pense
que vai ser mais fácil. Mais fácil
é você negociar bem com todo o
mundo, porque não vai ter colher
de chá nenhuma.

Uma questão que não é muito
abordada nas discussões sobre a
Alca — e também nos acenos da
União Européia para o Mercosul
— é que estão na mesa propostas
de acordos de supressão de direi-
tos aduaneiros entre os países
signatários. Mas os Estados Uni-
dos e os países europeus desen-
volvidos são useiros e vezeiros
em estabelecer direitos não
aduaneiros nas suas relações co-
merciais. Por sua vez, países
mais dependentes do ponto de vista
econômico e financeiro, como o Brasil,
têm menos peso específico para enfren-
tá-los. Como melhorar essa relação?
Primeiro, quando falamos em direitos
aduaneiros não podemos pensar só em
taxa alfandegária. Temos de pensar em
tudo que representa dificuldades para
enviar mercadorias para outro país e
entrar nele, como cotas, fitossanitários,
medidas e outras barreiras. Tudo isso
tem de ser e já está elencado. Cada um
desses itens tem de ser negociado espe-
cificamente, porque do contrário leva-
remos uma trombada que nem chegare-
mos a ver o tamanho da catástrofe. É
preciso identificar as dificuldades de
entrada em cada setor de cada país.

Os negociadores brasileiros estão pre-
parados para enfrentar as negociações

da Alca?
Na teoria, desde a gestão do Cel-
so Lafer, são muito bem prepara-
dos nesse setor. O que não estão é
bem abastecidos de informações
de empresários e da participação
efetiva de vários setores da indús-
tria e de serviços, principalmente.

Como a Câmara Americana de
Comércio pode ser útil no quadro
de negociações com a Alca?
Ela tem a grande vantagem, que
nenhuma outra associação no
Brasil tem, de ter uma ponte esta-
belecida com empresas e com o
governo dos Estados Unidos. Ela
é reconhecida e tem muita credi-
bilidade junto ao governo ameri-
cano e junto à comunidade de

empresas americanas que estão nos
Estados Unidos, e tem o mesmo acesso
a essas empresas aqui no Brasil.
Portanto, ela pode servir de ponte para
que as negociações caminhem e fazer o
contraponto que os mexicanos fizeram
tão bem na Nafta dentro dos Estados
Unidos.

Como é possível fazer parte? É preciso
associar-se?
Participando das reuniões, entendendo
o que é, tendo participação efetiva. Nós
temos na Câmara comitês de negoci-
ação para sete setores. Não é preciso
ser associado para participar. Quem
quiser pode participar dos comitês de
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discussão.

Aqui no Brasil, por exemplo, os ameri-
canos querem, e com razão, proteção
aos direitos autorais, proteção a mensa-
gens enviadas por internet -- enfim,
tudo que não temos e eles querem. Es-
tou inteiramente de acordo. Eles que fa-
çam suas propostas. Nós temos de apre-
sentar as contrapartidas. Isso é negocia-
ção. O fato é que precisamos tomar
muito cuidado na discussão de barreiras
de lado a lado, e isso já está bastante
claro para nossos negociadores.

Fonte: Embalagem Marca, a. 5, n. 43, p. 8-13, mar. 2003.




