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Por mais que a expansão da produção de etanol como fon-
te de energia alternativa ao petróleo e, por conseqüência,
a possibilidade de abertura de novas parcerias comer-
ciais com os Estados Unidos estejam no topo das expecta-
tivas, a visita do presidente George W. Bush ao Brasil e
outros países da América Latina na semana que vem tem
caráter essencialmente político.
Na visão de dois ex-ministros das Relações Exteriores,

Luiz Felipe Lampreia e Celso Lafer, o interesse principal
do governo Bush no momento é ver o que pode fazer para
reduzir o antiamericanismo crescente na região.
Ambos concordam que o fato de a preservação ambien-

tal e a busca por fontes de energia alternativas ao petró-
leo estarem na ordem do dia no mundo cria um excelente
“gancho” para a retomada da agenda latino-americana,
abandonada pelos Estados Unidos nos últimos anos e im-
portante para o governo falar ao público interno hispâni-
co, um eleitorado de muito peso.
A pauta comercial serve também para evitar quais-

quer ilações de subserviência política.
Mas, na substância, Lafer e Lampreia acreditam que o

objetivo central de Bush seja o de se aproximar de gover-
nantes que funcionem como contraponto ao crescimento
de lideranças francamente hostis ao seu país na região:
Hugo Chávez (Venezuela) e seus discípulos da Bolívia, do
Equador e da Nicarágua.
“O fenômeno mais novo, e preocupante para os ameri-

canos na América Latina, é a emergência de Chávez e o
aparecimento de seguidores como Evo Morales (Bolívia),
Rafael Correa (Equador) e Daniel Ortega (Nicarágua).

Quando vem ao Brasil e vai
ao Uruguai, Bush busca valo-
rizar os presidentes Luiz Iná-
cio da Silva e Tabaré Váz-
quez, mas Lula em particu-
lar, na condição de interlocu-
tores mais modernos e mode-
rados”, diz o embaixador
Luiz Felipe Lampreia.
Na opinião dele, pode ser

até que o governo americano
alimente a idéia de que Lula
exerça alguma influência,
em algum nível, junto à ban-
da antiamericana da Améri-

ca Latina, principalmente no tocante aos planos de nacio-
nalização de empresas.
Para Lampreia, é claro que nada disso será pedido ao

presidente brasileiro, que também não deverá alterar
suas relações com os vizinhos. “Mas nesse tipo de visita o
simbolismo é tudo e, neste aspecto, parece clara a inten-
ção de consolidar a percepção da existência de um diálo-
go diferenciado”, diz ele.
Lafer acha que essa diferenciação interessa muito ao

Brasil, a despeito de cacoetes antiamericanos vigentes no
Itamaraty e apontados – “com propriedade” – pelo ex-em-
baixador do Brasil em Washington Roberto Abdenur.
Na interpretação de Lafer, Lula aproveita a visita de

Bush para fazer uma “manobra diplomática” com vistas a
pontuar distanciamento em relação a Hugo Chávez sem,
no entanto, precisar contestá-lo e muito menos confron-
tar-se com ele.
“O movimento é bom para os dois lados”, diz Celso La-

fer, lembrando que o governo brasileiro já tem feito algu-
mas ações nesse sentido: o discurso de Lula no encerra-
mento da cúpula do Rio, exaltando a importância da pre-
servação de princípios democráticos, o patrocínio do Dia
do Holocausto junto com a ONU e a adoção da resolução
do Conselho de Segurança sobre proibição de exportação
de tecnologia nuclear para o Irã, enquanto Chávez faz o
alinhamento inverso.
“São pequenos gestos, que no conjunto adquirem rele-

vância, marcam uma identidade.”
Sobre as expectativas em relação à expansão da produ-

ção do etanol, da redução de imposto de importação do
produto nos Estados Unidos e das parcerias em projetos
de pesquisas, os dois embaixadores vêem perspectivas
concretas em relação ao último item e, por enquanto, na-
da mais.
“O etanol é um tema que tem atualidade política e co-

mercial, mas não se deve esperar nada muito mais que a
assinatura de alguns acordos de cooperação. Nem de lon-
ge pode se imaginar que os Estados Unidos estejam dis-
postos a substituir uma dependência (de petróleo) por ou-
tra”, analisa Luiz Felipe Lampreia.
Há, na visão dele, “ângulos limitados” nessa discussão,

todos eles relacionados à preponderância dos interesses
americanos, seja na questão tarifária ou na produção agrí-
cola do país. O comércio, nessa viagem, seria, para Lam-
preia, uma espécie de “balangandã”. Importante para co-
lorir, mas um acessório dentro de um objetivo maior.
Celso Lafer adota a mesma linha de raciocínio. “Como

os Estados Unidos sempre trataram com a América Lati-
na de temas específicos, que já foram o combate às dro-
gas, a lavagem de dinheiro e a imigração, a retomada da
agenda agora se dá a partir do meio ambiente e das alter-
nativas energéticas. Mas o alvo primordial não é esse.”
O ex-chanceler faz a seguinte ilustração para dar a

idéia da dimensão dos aspectos comercial e político da vi-
sita de George W. Bush ao Brasil: “Se fôssemos comparar
com uma escola de samba, a política seria o enredo, o fio
condutor de todo o desfile, e o etanol a grande alegoria no
carro abre-alas.” ●
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Encarado até recentemente
com ceticismo por governos,
empresas e consumidores, o
uso do etanol como combustí-
vel está se tornando uma peça
essencial da política energética
eambientaldaUniãoEuropéia.
Incentivos fiscais para sua pro-
dução, distribuição e consumo
jáestãovigentesnamaioriados
países do bloco. Produtores
agrícolas estão adequando
seusnegóciosparaoferecerma-
térias-primas para a produção
de etanol, enquanto um núme-
ro crescente de investidores
busca oportunidades no setor,
dentro e fora da região.
Falar de um “boom do eta-
nol” na Europa parece exagero
diante do pequeno consumo na
região no ano passado, que foi
de apenas 1,7 bilhão de litros,
dosquais 300milhões importa-
dos.Trata-sede3,5%dademan-
da mundial, em torno de 50 bi-
lhões de litros. Mas, segundo
ChristophBerg, diretor-geren-
te da consultoriaF.O. Licht, até
2020 o consumo europeu deve
crescermais de dez vezes.
No fimdomêspassado, aCo-
missão Européia propôs que
até2020osbiocombustíveis re-
presentem compulsoriamente
10%dototaldetodoocombustí-
vel consumido no bloco. A pro-
posta deve ser aprovada pelos
líderes dos governos europeus
numencontronaAlemanhaain-
da neste mês. A meta atual de
Bruxelas, que foi estabelecida
em 2003, prevê uma fatia de
5,75% para os biocombustíveis
até 2012, está distante de ser al-
cançada e não é obrigatória.
Umanovamisturaparaagasoli-
na será regulamentada, permi-
tindo a presença de até 10% de
etanol – hoje, o limite é 5%.
Na Ásia, o forte crescimento
econômico sinaliza que a ten-
dência será parecida. A região
consumiu 1,7 bilhão de litros no
ano passado, com a China sen-
do responsável por 80% desse
volume.Asprevisõesparaorit-
mo de crescimento na produ-
çãoeconsumoasiáticonospró-
ximos anos variam entre 4% e
10%. Sem terra cultivável sufi-
cientepara abastecero inevitá-
velsaltonademanda, aChina,a
exemplo do Japão, deve elevar
acentuadamentesuas importa-
ções nos próximos anos.
“Após europeus e america-
nos,agoraseráavezdeosasiáti-
cosbuscaremparceriaseinves-
tiremnoBrasil e emoutros paí-
ses produtores de etanol mais
barato”, disse Berg. A produ-
ção de etanol está também
atraindo investimentos na Ín-
dia e em nações africanas, co-
moaNigériaeaÁfricadoSul. ●

Questão
do etanol
emoldura a
cena, mas
essência da
visita de
Bush é política

José Carlos Cafundó de Morais

A bioenergia será o paradigma
dodesenvolvimentodestesécu-
lo. A médio prazo, provocará
profundas mudanças nas rela-
çõesentreospaíses.Aprevisão
édoex-ministrodaAgricultura
Roberto Rodrigues, membro
da Comissão Hemisférica de
Bioenergia. “O século passado
foimarcado pelo paradigma da
segurançaalimentar,decorren-
te, em grande parte, dos trau-
masda2.ªGuerraMundial, e só
possível frenteaumabrutalpo-
lítica de subsídios”, compara
ele.“Agoraéavezdasegurança
energética, eoBrasil temdees-
tar preparado para isso, sem
causar traumas a ninguém.”
O objetivo da comissão, cria-
da em dezembro, por iniciativa
do ex-governador da Flórida
Jeb Bush (irmão do presidente

americano), édar forçaà inicia-
tiva privada num projeto inte-
grado de produção e comércio
mundial de energia renovável.
Participam dela Junichiro Koi-
zumi, ex-primeiro-ministro e
presidentedoprincipal partido
doJapão,eopresidentedoBan-
coInteramericanodeDesenvol-
vimento, Luis AlbertoMoreno.
UmrepresentantedaUniãoEu-
ropéiadeve se juntar embreve.
Aidéiaécriarumaespéciede
Bangalore (poderosa região da
Índia que concentra empresas
de informática) da agroener-
gia, comforteapoiodediversos
setores, especialmente priva-
dos, para produção de conheci-
mento, tecnologia e produtos
de alto valor agregado. AEsco-
laSuperiordeAgriculturaLuiz
deQueiroz (Esalq) e aEmpresa
Brasileira dePesquisaAgrope-
cuária (Embrapa) participam.

“Nãoqueremos servir a inte-
resses paroquiais”, diz Rodri-
gues, que hoje dirige os setores
de agronegócio da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) e da Funda-
ção Getúlio Vargas. “A idéia,
sem falsamodéstia, é atender à
nova ordem mundial, mais hu-
manista, democrática, que re-
clama ações cooperativas.”
A comissão vai fazer o levan-
tamento das potencialidades
de produção, logística e consu-
modebiocombustíveisnomun-
dotodo.Asopçõessãodiversifi-
cadas. O Japão, por exemplo,
vemproduzindoálcoolcomma-
deiradecasasantigas,desmon-
tadas durante a renovação de
áreas urbanas. O Porto de Oki-
nawa é facilmente adaptável à
importação,estocagemedistri-
buiçãodecombustíveisparato-
da a Ásia. O mesmo ocorre em

Barbados, pequeno produtor
de cana e forte candidato a dis-
tribuidor de etanol noCaribe.
Rodriguesafirmaqueoespe-
rado crescimento da produção
deetanol noBrasil não implica-
rá redução na oferta de alimen-
tos.Hoje, diz, a produçãodeali-
mentos se concentra em 62mi-
lhões de hectares e a cana-de-
açúcarocupa 6milhões –meta-
de vira álcool emetade açúcar.
O País tem 200 milhões de
hectares de pastagens e, com o
avançotecnológico,hojesepro-
duzmais boi emmenor espaço.
Cerca de 90 milhões de hecta-
res são aptos para agricultura,
com22milhões bons paraplan-
tar cana.Alémdisso, a canapo-
de elevar a produção de grãos,
coma rotaçãode cultura, diz. E
aproduçãodosatuais3milhões
de hectares pode dobrar com
uso intensivo de tecnologia. ●
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Cleide Silva

Cerca de 40 países de todas as
regiões(excetodoOrienteMé-
dio) já adotaram ou estão em
fasedeadotaramisturadeeta-
nol à gasolina, emporcentuais
que variam de 2% a 10%. Jun-
tos, esses países produzem
anualmente cerca de 35 mi-
lhões de veículos.
“Háumaperspectivafantás-
tica de crescimento do uso do
etanol”,afirmaAlfredSzwarc,
consultor daUnião daAgroin-
dústria Canavieira do Estado
deSãoPaulo (Unica).Até ago-
ra, o consumomundial do eta-
nol (49,6 bilhões de litros no
ano passado) é “uma gota no
oceano” diante do consumo
anual de 1,2 trilhão de litros de
gasolina, assinala ele.
O Brasil conseguiu, até ago-
ra, substituir 45% domercado
de gasolina pelo biocombustí-
vel. “Éopaís commaior repre-
sentaçãodecombustívelalter-
nativo na matriz energética”,
afirma Szwarc. Nos EUA, não
chega a 3%do consumo.
Amudança na matriz ener-
gética brasileira começou em
1975, quando o preço interna-
cional do petróleo disparava e
o Brasil criou o Programa Na-

cional do Álcool (Proálcool),
dando subsídios à produção.
Depois de uma década, 90%
dos carros saíam das fábricas
commotor a álcool.
Após tropeços no progra-
ma, quando usineiros preferi-
ramproduziraçúcareasbom-
basdospostosficaramsecas,o
uso do álcool ficou restrito a
menosde 1%dos carros novos.
Renasceu em 2003, com o lan-
çamentodosmotores flex fuel,
que rodam tanto com álcool
quanto comgasolina.
OBrasil temcercade4,2mi-
lhões de carrosmovidos a bio-
combustível, de um total de 21
milhõesdeveículosemcircula-
ção. A frota verde deve mais
que triplicar até 2013 e chegar
à casa dos 15 milhões, a maio-
ria demodelos flex fuel.
Da frota alternativa hoje,
2,74 milhões são flex, ou seja,
rodam com álcool ou gasolina.
Desse total, entre 70% e 80%
são abastecidos com etanol,
calcula a Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).
O restante são carros mais
antigos, com motores só a ál-
cool. Pelas contas da Anfavea,
emseisanosoBrasil terá frota
totalde29milhõesdeveículos,

dosquais poucomais dameta-
deterãomotoresflex,superan-
do a frota dos carros a gasoli-
na. “Enquanto a frota brasilei-
ra vai crescer 34%, osmodelos
flex terão aumento demais de
400%”,diz opresidentedaAn-
favea, Rogelio Golfarb.
OBrasil ainda é o único país
emqueveículos usam 100%de
álcool nos tanques. Paralela-
mente,oPaísadotouamistura
do produto à gasolina, empor-
centual que varia de 20% a
25%. Em janeiro deste ano,
82% dos carros novos vendi-
dos no País eram bicombustí-
veis.Oporcentualdeparticipa-
ção deve se estabilizar na casa
dos 90% nos próximos anos,
calcula Henry Joseph Jr., da
Comissão de Energia e Meio
Ambiente da Anfavea. Uma
parte da frota, de importados,
continuarácommotoragasoli-
na. Os caminhões vão usar de
2% a 5%de biodiesel.
Parao coordenadordoGru-
po Etanóis do Instituto de En-
genharia da USP, Luiz Celio
Bottura, o biocombustível se-
rá a ponte entre a tecnologia
atual, domotora combustão, e
a do futuro, do motor elétrico,
aindaemdesenvolvimentopa-
ra escala comercial. ●
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