
Mais rapidez no
acordo do álcool
Um dos chefes da diplomacia do diz que os
EUA querem logo o mercado mundial do etanol
RONALD FREITAS

N A AGENDA PÚBLICA DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO
para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Nicholas Burns,
havia apenas a participação como palestrante num seminá-

rio sobre inovação realizado em Brasília. Nas 24 horas que passou
no Brasil, na semana passada, o diplomata também teve conversas
sobre a Rodada Doha, que tenta reduzir barreiras comerciais.
Vindo de uma maratona de reuniões no Uruguai e no Chile, Burns
venceu o cansaço antes de se reunir com o ministro Celso Amorim,
na tarde da quinta-feira, para conceder esta entrevista a ÉPOCA.

ÉPOCA - A eventual entrada da
Venezuela no Mercosul pode impedir um
acordo com os Estados Unidos?
Nicholas Burns -O que acontece com
o Mercosul é de responsabilidade dos
países que o compõem. Não seria cor-
reto os EUA darem conselhos públicos
ao governo brasileiro. É claro que
entendemos que há várias dificuldades
com (o presidente Hugo) Chávez. Ele fez
discursos desafiando o Senado brasi-
leiro, uma questão a ser decidida pelos
governos do Brasil e da Venezuela. É
claro que não temos uma boa relação
com Chávez. Ele exerce uma grande
influência negativa sobre o mundo. Por
outro lado, o Brasil é uma influência
positiva, um país responsável, que está
tentando unir o hemisfério.

ÉPOCA - A formação da Área de Livre-
Comércio das Américas (Alca) era um
tema prioritário nas conversas entre o
Brasil e os Estados Unidos. O assunto
saiu da pauta. É um tema ultrapassado?
Burns - Hoje, o foco está na Rodada
Doha. Tivemos uma grande decepção
em junho ao final do encontro que
reuniu Brasil, índia, Estados Unidos
e União Européia. Não desistimos de

um progresso maior, mas ele exige
flexibilidade. O objetivo é diminuir
as barreiras comerciais e criar um
clima de estímulo a investimentos e à
criação de empregos.

ÉPOCA - Dentro desse esforço, os Esta-
dos Unidos podem reduzir as alíquotas
para o álcool combustível brasileiro?
Burns - Primeiro, eu queria mani-
festar minha alegria com o acordo

do etanol firmado entre o presidente
Bush e o presidente Lula. Um dos
assuntos de minha agenda no Brasil
é como acelerar a execução desse
acordo. Estive no Uruguai e no Chile
antes de vir a Brasília e percebi o inte-
resse deles em trabalhar com os EUA
e com o Brasil na área de biocombus-
tíveis. O que nós precisamos é criar
um mercado consumidor mundial.
Também precisamos estabelecer
padrões de qualidade mundiais e nos
engajarmos na pesquisa tecnológica
para ajudar os países que não têm
condições climáticas e geofísicas
adequadas para produzir etanol
com eficiência.

ÉPOCA - O senhor concorda com os
pesquisadores que dizem que o inves-
timento no álcool combustível pode
reduzir a produção de alimentos?
Burns - O Brasil e os Estados Unidos são



grandes nações agrícolas. Estamos pro-
duzindo muita comida para americanos,
brasileiros e para exportação. Não acho
que temos de nos preocupar com o cus-
to da produção do etanol. Não vai faltar
comida. Há muita terra sem uso nos
Estados Unidos e no Brasil. A produção
de comida continuará crescendo.

ÉPOCA - A Venezuela e Cuba podem
vir a produzir álcool combustível?
Burns - O Brasil e os Estados Unidos
identificaram quatro países que podem
nos ajudar a criar um mercado global
para o etanol: El Salvador, República
Dominicana, Haiti e Saint Kitts e Nevis
(todos no Mar do Caribe). O Brasil e os
Estados Unidos pretendem trabalhar
com esses países para produzir e proces-
sar biocombustíveis. Podemos chegar
a outros países da América do Sul e da
África. Os biocombustíveis podem ser
produzidos na maior parte do mundo.

ÉPOCA - O Brasil pode perder a corrida
tecnológica nessa expansão?
Burns - Hoje, o Brasil é um dos líderes
mundiais. Veja os carros bicombustíveis
de vocês. Vocês lideram essa tecnologia.
Se o Brasil mantiver o investimento,
como ouvi do governo brasileiro, espero
que mantenha a posição de liderança.

ÉPOCA - O álcool combustível pode
aprofundar a crise entre o Ocidente e
o Oriente Médio?
Burns - Não acho. Se criarmos um
mercado consumidor mundial, o etanol
poderá derrubar os preços do petróleo,
o que seria saudável para todo o mundo.
Não vejo razões para complicações.

ÉPOCA - Há terroristas islâmicos
na fronteira entre o Brasil,
a Argentina e o Paraguai?
Burns - O governo americano acredita
que há elementos terroristas na Tríplice

Fronteira. Já fizemos algumas ações
para identificar a que organizações eles
pertencem. O senso comum diz que a
América é a região mais tranqüila da
Terra. Nossa ambição - dos Estados
Unidos e do Brasil - é manter as coisas
assim, manter democracias pacíficas. É
por isso que estamos atentos à Tríplice
Fronteira. Lá há elementos que acredi-
tamos ser parte de um problema global.
A maneira de lidar com isso é pedir ao
Paraguai, ao Brasil e à Argentina que
trabalhem em conjunto com outros
países para, assim, termos certeza de
que esta é uma área pacífica, em que
ninguém está agindo para dar sustenta-
ção ao terrorismo ou ao narcotráfico.

ÉPOCA - O Paraguai já prendeu acusa-
dos de envolvimento com o terrorismo,
mas o Brasil até agora não...
Burns - Continuamos trabalhando com
o governo brasileiro para termos a certeza
de que esta região permanecerá pacífica.

ÉPOCA - As autoridades brasileiras são
as que menos cooperam se comparadas
às da Argentina ou do Paraguai?
Burns - Não quero fazer nenhuma
comparação. Confiamos no governo
brasileiro. Essa é uma questão impor-
tante e acreditamos que os três governos
tratam-na com seriedade.

ÉPOCA - Os EUA ficam no Iraque
até quando?
Burns - Ficaremos tanto quanto o
governo e o povo iraquiano queiram e
enquanto considerarmos que podemos
contribuir para estabilizar o país.
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