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NAESTEIRADOÁLCOOL
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● Opreço do barril de petróleo
começa a cair. O do álcool,
também. Emdecorrência, os
usineiros o trocampelo
açúcar, gerando crises de
abastecimento que afetama
credibilidadedo Proálcool

● NoProtocolo de Kyoto, paí-
ses se comprometema reduzir
suas emissões deCO2. Os EUA
ficamde fora

Dezembro 2002
● Depoisdeanunciarametade
cortar20%doconsumodegasoli-
naem10anos,BushvemaoBrasil
selarparceriaemtornodoetanol
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AtentosaChávezeainvestidasdoIrã,
EUAanunciamacenoaos ‘amigos’

Itamaratymantémapostanoeixo
Sul-Sulcomopilardapolíticaexterna

● Bush visita Lula emBrasília, a
caminho para a Cúpula dasAmé-
ricas emMar del Plata, emque o
Brasil e a Venezuela enterraram
aAlca, proposta pelos EUA

● Deolho no álcool brasileiro,
a Ford abre a primeira linha
demontagemde automóveis
noBrasil, emSãoPaulo

● Choque do petróleo: países
árabes decretamembargo do
fornecimentoparaEUAeEuro-
paOcidental, em represália ao
apoio a seu rival, Israel. O pre-
ço do barril quadruplica, indo
deUS$3 paraUS$ 12

● Criado oProgramaNacional
deÁlcool (Proálcool)

● Lançado o primeiro carro a
álcool, umFiat 147

● Ainda na condição de presi-
dente eleito, Lula visita Bush
emWashington. A empatia en-
tre os dois parece boa

● Lançados noBrasil osmotores
flex, que rodam tanto a gasolina
quanto a álcool

● Lula faz nova visita aBush, que
defende “relação estratégica”
comoBrasil

Condiçõesde
produçãonoBrasil
sãoimbatíveis

Patrícia Campos Mello
CORRESPONDENTE
WASHINGTON

Oetanoléagrandeoportunida-
dederedençãodosEstadosUni-
dos aos olhos da América Lati-
na.Comsuaparadaestratégica
noBrasil,opresidenteamerica-
no–quetraráemsuacomitivaa
secretáriadeEstado,Condolee-
zzaRice–pretendedaroponta-
pé inicial em uma cooperação
que envolve bem mais do que
combustíveis renováveis.
ACasaBrancapoderádesfa-

zer,pelomenosemparte,aper-
cepção de que é indiferente aos
problemas da região. Na visão
do Departamento de Estado, a
cooperaçãohemisférica de eta-
nol é uma forma de reunir e be-
neficiar os países “amigos” da
América Latina. Ao mesmo
tempo em que essas nações se
desenvolvem economicamente
comaproduçãodebiocombustí-
veis,formamumblocomaisdis-
tantedospetrodólaresdeHugo
Chávez e das investidas do Irã.
“A cooperação é umamanei-
ra de aprofundar nossa relação

comoBrasil emostrarqueBra-
sileEUApodemtrabalharpara
enfrentar os grandes desafios
sociais e econômicos da re-
gião”, diz o secretário-assisten-
te de Estado para Assuntos do
Hemisfério Ocidental, Thomas
Shannon. “Em termos de bio-
combustíveis, há um potencial
enorme em todo o hemisfério.”
A idéia é que Brasil e EUA
liderem pesquisas em etanol e,
comainiciativaprivada,promo-
vam investimentos em usinas
nos países considerados estra-
tégicos, comoPeru eColômbia,

que se transformariam em pla-
taformas de exportação de eta-
nol. Haverá também fóruns
comUniãoEuropéia,China, Ín-
dia eÁfrica doSul comoobjeti-
vo de estabelecer padrões para
queoetanolvireumacommodi-
ty, deslanchando o comércio
global do combustível.
O etanol impulsionou a diplo-
maciadosEUAnaAméricaLati-
na, já que os americanos perde-
ram a principal moeda de troca
com a região, os tratados de li-
vrecomércio.DiantedeumCon-
gressodemocrata,Bushperdeo
poder de usar livremente trata-
dos comerciais para atrair paí-
ses latino-americanos. Os acor-
dos bilaterais andam lentamen-
te porque os democratas que-
rem incluir cláusulas trabalhis-
tas e ambientais. ●

Lourival Sant’Anna

Em 1919, apenas 16 anos depois
de abrir a sua fábrica em De-
troit, Henry Ford inaugurou a
primeira linhademontagemde
automóveis do Brasil, na Rua
Florêncio de Abreu, centro de
São Paulo. Ford se interessou
pelo Brasil não só pelo seu inci-
piente mercado, mas porque
achavaqueocombustíveldoau-
tomóvel seria oálcool, cujapro-
dução o Brasil, então com uma
históriadequatroséculosdeen-
genhos de cana-de-açúcar, ti-
nha tudo para liderar.
Ao desembarcar em São

Paulo, na quinta-feira, o presi-
dente George W. Bush renova
essa aposta. O Proálcool, com
seustrancosebarrancos,e,nos
últimos quatro anos, os carros
flex colocaram o Brasil na lide-
rança mundial em produção e
tecnologia de biocombustível.
Atéaqui,oBrasil foioúnicoa

apostar efetivamente no álcool
– também chamado de etanol –
como alternativa à gasolina. Só
agora,quandoseaproximaode-
clíniodas reservasmundiais de
petróleo, quando o aquecimen-
to global e sua ligação com os
gases poluentes se tornam pa-
tentes e quando o Oriente Mé-
dio se revela a areia movediça
quesemprefoi,omundodesper-
ta para a conveniência do eta-
nol.Manter-se líder, a partir de
agora, requermuitomais suor.

As condições brasileiras são
incomparáveis e é isso que traz
Bush ao Brasil, para selar uma
parceria destinada a propagar
aprodução e o consumodo eta-
nolnomundo.EUAeBrasilpro-
duzem, praticamente meio a
meio, 72% do etanol do mundo.
O presidente americano quer
que todos os governos que lhe
dãoouvidos lancemprogramas
debiocombustíveis, segundoas
potencialidades locais, adqui-
rindoexperiênciapara,nofutu-
ro, poder reduzir gradualmen-
tesuadependênciadopetróleo.

Dequebra,fustigadopela“di-
plomacia do petróleo” do vene-
zuelanoHugoChávez, Bush re-
tomaa iniciativano hemisfério,
depois de ver enterrada a Área
de Livre Comércio das Améri-
cas. Entre analistas, a piada é
queaAlcavirouálcool.Bushca-
minha para o fim domandato e
perdeuamaiorianoCongresso.
Mas a iniciativa, elogiada pela
oposição, tem ingredientes pa-
ra se tornar política de Estado,
mais que de governo.
O interessedeBushsesegue

ao de outros americanos, entre

eles o bilionário George Soros,
Vinod Khosla, criador da Sun
Microsystems, Larrey Page e
SergeyBrin,sóciosnoGoogle,e
o dono daMicrosoft, Bill Gates;
para não citar os gigantes da
área, comoBungeeCargill, que
se movimentam rapidamente
para ocupar posições no setor
sucro-alcooleiro noBrasil.
As razões são matemáticas.

Ocustomédiodo litrode etanol
é de US$ 0,22 no Brasil, US$
0,30 nos EUA e US$ 0,55 na
UniãoEuropéia.Umhectarede
cana no Brasil produz em mé-
dia 6.000 litros de álcool, en-
quanto os americanos tiram
3.500 litros de um hectare de
milho. O balanço energético –
quanto de combustível fóssil é
necessário para produzir ener-
gia limpa, uma conta vital para
quemquerreduziraemissãode
gaseseadependênciadopetró-
leo – é extraordinariamente fa-
vorávelaoBrasil.NosEUA,con-
some-se 1unidadedepetróleo –
em insumos agrícolas, trans-
porteeaténaconstruçãodeusi-
nas–paraseproduzir1,4unida-
de equivalente de etanol. No
Brasil, esse produto é de 8,9.
Aexplicaçãoestánacana-de-

açúcar e nas condições imbatí-
veis de clima e de solo que ela
encontrou no Brasil. O milho
despende toda sua energia na
confecçãodesuasemente;aca-
naespalhasuaenergiapelocau-
le, do qual germinam seus bro-

tos. Dessa estratégia de propa-
gação nasce uma usina natural
de energia. “Se fôssemos fazer
um projeto de planta, faríamos
uma cana”, sentencia o enge-
nheiro químico Jaime Fingue-
rut, diretor de desenvolvimen-
toestratégicodoCentrodeTec-
nologia Canavieira, em Piraci-
caba (SP).
Napróximageraçãotecnoló-

gica, a da extração do álcool da
celulose, a cana – cujo bagaço já
gerahojeenergiaelétrica–tam-
bém será mais rentável que
qualquermatéria-prima.Parao

álcoolcelulósicoviabilizar-seco-
mercialmente, é preciso desen-
volvimento tecnológico. O Bra-
sil tem a experiência; osEUA, a
capacitação e os recursos.
Não há, no horizonte visível,

a perspectiva de o álcool tomar
o lugardopetróleo,querespon-
de por 34% damatriz energéti-
ca mundial. É improvável, no
curto prazo, que o álcool brasi-
leiro (taxado em US$ 0,14 por
litro)ganheomercadoamerica-
no, no qual o etanol de milho é
pesadamente subsidiado (US$
0,13 por litro). Mas não é preci-

so tais coisas para que a eleva-
ção do etanol à categoria de
commodity mundial seja um
grande negócio para o Brasil.
Umpontoporcentual amais de
álcool na gasolina do Japão, da
ChinaoudaEuropajárepresen-
ta uma enorme fatia de merca-
do para o Brasil. Os EUA, por
sua vez, com ameta de reduzir
em 20% o consumo de gasolina
até2017, esgotarão rapidamen-
te suamargemdeconversãode
culturasparaomilhoeprecisa-
rãodanossasojapararaçãoani-
mal. É disso que se trata. ●

Renovação da relação com EUA não vai abalar prioridade dada a vizinhos e outros países em desenvolvimento

Denise ChrispimMarin
BRASÍLIA

Oacordodecooperaçãoembio-
combustíveis, que os presiden-
tes GeorgeW. Bush e Luiz Iná-
cio Lula da Silva assinarão sex-
ta-feira, em São Paulo, será o
pilarda“renovação”darelação
Brasil-EstadosUnidos.Mas es-
samudança–supostamentepa-
ramelhor – não significará a in-
flexãodapolíticaexternadogo-
vernoLula,concentradanasre-
laçõescomosvizinhossul-ame-
ricanos e os demais países em
desenvolvimento. Embora ad-
mita um relacionamento “ínti-
mo” entre o Brasil e os EUA, o
chanceler Celso Amorim avisa
queacooperaçãoSul-Sulconti-
nuará no topo da agenda inter-
nacional deBrasília.
Comesse enfoquediplomáti-
co,LulareceberáBushnasexta
eviajaránofimdomêsparavisi-
tá-lo em Camp David, residên-
cia de campo presidencial, a
100 quilômetros de Washing-
ton.Aprogramaçãodosdoisen-
contros, espaçados em apenas
três semanas, foi preservada
num claro sinal do interesse de
americanos e brasileiros de re-
veromornorelacionamentobi-
lateral dos últimos seis anos.
Adormecida em alguma ga-
veta da Casa Branca, a propos-
tadecooperaçãonaáreadebio-
combustíveis fora apresentada
por Lula em sua visita a Bush,
em2003.Agora, tornou-seuma
espécie de bóia em alto-mar. A
parceria permitirá ao Brasil
ver construído, na prática, um
mercado consumidor perma-
nente de biocombustíveis e de
motores flex fuel no mundo e a
liberalizaçãogradualdessepro-

tegidíssimo setor em longo
prazo. Ou seja, a inclusão
real dos biocombustíveis na
matriz energéticamundial.
A parceria atrai especial-
menteoBrasilporumaspec-
to capaz de preservar a alti-
vez do governo Lula na rela-
çãobilateral: o graude igual-
dade no desenvolvimento da
tecnologia da produção do
etanolenapesquisasobrece-
lulose como matéria-prima.
“A cooperação na área abre
novoparadigmaparaasrela-
ções bilaterais. Nesse cam-
po, EUA e Brasil estão em
condições paritárias”, resu-
miuosubsecretário-geralde
AssuntosPolíticosdoItama-
raty, EvertonVargas.
Vitalizadapelodesafiolan-
çado por Bush, de reduzir a
dependência de seu país dos
combustíveis fósseis, e pela
necessidade de reforçar sua
liderança na América Lati-
na,ainiciativatrouxedoisbe-
nefícios adicionais aos EUA.
Oprimeiro, a sedução do go-
vernobrasileiroparaumare-
laçãomaismaduraediversi-
ficada.Osegundo, a inclusão
doBrasilentreasnaçõesme-
nos vulneráveis à influência
da Venezuela de Hugo Chá-
vez naAmérica do Sul.
Nestemomento, interessa
particularmente ao governo
brasileiro tal diferenciação.
“O Brasil pode oferecer sua
posturadenaçãodemocráti-
ca, respeitadora da impren-
sa livre, comumaagenda so-
cial importante e uma políti-
ca externa criticada por al-
guns setores, mas respeita-
dainclusivenosEstadosUni-
dos”, assinala Amorim. ●

Conversão do etanol em commodity mundial e parceria
para extrair energia da celulose interessam ao País

NOVOIMPULSO–CondoleezzaRice fazpartedacomitivaquevemàAméricaLatina tentandodesfazerapercepçãode indiferençacomaregião

Em 1919, Ford veio
para o País
também por causa
do álcool

KEVIN LAMARQUE/REUTERS-8/2/2007
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