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A VISITA DE BUSH

COOPERAÇÃO Documento lista interesses comuns na área do desenvolvimento de recursos limpos

Acordo prevê a internacionalização do etanol
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Acordo que prevê cooperação tecnológica dos
governos do Brasil e dos Estados Unidos para
produção do biocombustível foi assinado na sexta.

A Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) publicou no Diário
Oficial da União, na última
quinta-feira, algumas resolu-
ções aperfeiçoando o controle
de qualidade dos combustíveis
para os revendedores e postos
de gasolina. De acordo com a
ANP, a agência tem constan-
temente aperfeiçoado o con-
trole e a regulação na cadeia
de combustíveis. O resultado
disso, segundo a própria ANP,
além da melhora interna na co-
mercialização, reflete positiva-
mente na imagem brasileira
como produtora de biocombús-
tiveis no mundo.

Essa melhora pode ser ob-
servada em números. Em 2001,
a porcentagem de gasolina em
não conformidade com os pa-
drões de qualidade chegava a
9,2%. No óleo diesel, o núme-
ro era de 6,5% e o álcool li-
derava a lista, com 10,3%. No
último levantamento feito pela
ANP, em janeiro deste ano, a
gasolina tinha apenas 3,3% de
não conformidades, o diesel
2%, e o álcool 3,3%. Os bons,
especialmente no caso do ál-
cool, puderam ser alcançados
graças à colocação de corante
no combustível, a partir de ja-
neiro de 2006. Tanto que no
ano de 2005 as não-conformi-
dades do álcool chegavam a
6,5%. Em 2006, o percentual
caiu para 3,8%.

Governo busca
manter qualidade
na bomba

são paulo

Apesar de terem assinado o acor-
do de cooperação tecnológica
para a produção do etanol, os pre-
sidentesdoBrasil, LuizInácioLu-
la da Silva, e dos Estados Unidos,
George W. Bush, não chegaram a
um consenso sobre a reivindica-
ção do presidente brasileiro para
a redução da sobretaxa nor-
te-americana de importação do
biocombustível brasileiro — que
é de US$ 0,54 (cerca de R$ 1,13)
por galão. Os acordos foram dis-
cutidos na última sexta-feira em
SãoPaulo ,quandoochefe deEs-
tado americano partiu da base
aérea de Cumbica, em Guaru-
lhos, São Paulo, rumo ao Uruguai.

O documento do tratado para
cooperação tecnológica prevê
ampliar as dimensões bilaterais
do acordo para outros países. No
texto, os dois países confirmam
interesses comuns compartilha-
dos na área no desenvolvimento
de recursos energéticos baratos,
limpos e sustentáveis. O compro-
metimento assumido entre os
países,do pontode vistabilateral,
éde avançarna pesquisae node-
senvolvimento de tecnologias
parabiocombustíveis denovage-
ração do etanol.

Em relação à expansão da tec-
nologia para outros países, Brasil
e Estados Unidos comprome-
tem-se a trabalhar juntos para le-
var os benefícios do biocombus-
tível às nações selecionadas por

meio de estudos de viabilidade e
assistência técnica. O trabalho
deverácomeçar naAméricaCen-
tral e no Caribe.

O documento prevê, ainda, a
transformação do produto em
uma commoditye a transferência
de tecnologia para países que
queiram produzir o biocombus-
tível, comoÁfrica doSul, Jamaica,
Honduras, entre outros. O me-
morando foiassinado pelasecre-
tária de Estado dos Estados Uni-
dos,CondoleezzaRice, eominis-
tro das Relações Exteriores, Celso
Amorim, na manhã de sexta-fei-
ra, em São Paulo.

“O programa de biocombustí-
vel é um programa exitoso com
mais de 30 anos de investimento
empesquisa. Omemorandoassi-
nado é um passo decisivo na dire-
ção para democratização energé-
tica, assegurando acesso aos
grandes mercados consumido-
res”, disse o presidente Lula.

Intercâmbio
Após visita no terminal da Trans-
petro, subsidiária da Petrobras,
em Guarulhos, grande São Paulo,
os presidentes George W. Bush e
Luiz Inácio Lula da Silva discursa-
ram sobre a intenção de aumen-
tar a produção de etanol e biodie -
sel, como forma de alterar o pano-
rama mundial dasfontes de ener-
gia, muito dependente do petró-
leo.

O presidente Lula levantou a

possibilidade de os países em ge-
ral trocarem suas principais fon-
tes de produção de energia. Diri-
gindo-se a Bush, sugeriu uma
atuação conjunta com esse fim.
“A sua visita aoBrasil pode signifi-
car definitivamente uma aliança
estratégica que permita um con-
vencimento do mundo mudar
sua matriz energética, tornan-
do-o maislimpo ejusto parase vi-
ver”, disse o presidente brasileiro.

Lula, ressaltou acriação do Fó-
rum Internacional de Biocom-
bustíveis, lançado no início de
março, por Brasil, África do Sul,
China, Estados Unidos, Índia e
União Européia na Organização
das Nações Unidas (ONU). “So-
mente assim teremos a escala de
produção necessáriapara poten-
cializar os benefícios do etanol e
do biodiesel”, conta.

Já seu colega, o presidente
Bush, disse que planeja aumentar
em mais de seis vezes o consumo
de etanol (álcool combustível) de
seu país até 2017, passando dos
atuais 20 bilhões de litros anuais
para 132 bilhões. O presidente
americano enfatizou que as van-
tagens do etanol, a necessidade
de proteger o meio ambiente e as
vias de cooperação com o Brasil,
são prioridades. “A área da pes-
quisa é uma das possibilidades
para trabalhos conjuntos”,disse o
chefe de Estado norte-america-
no. Ele contou também que pe-
diu ao Congresso a aplicação de
US$ 1,6 bilhão a mais nos próxi-
mos 10 anos em pesquisas na
área. Já foram investidos US$ 20
bilhões nos últimos 10 anos em
desenvolvimento do etanol de
milho no país.

George W. Bush

A assinatura do memorando
de entendimento foi bem recebi-
da pelo diretor de energia da Fe-
deração das Indústrias do Estado
deSãoPaulo (Fiesp),LuizGonza-
ga Bertelli. Ele salientou, no en-
tanto, queo País teráde aumentar
sua capacidade produ-
tiva.

Nasafra 2006,oBrasil
produziu cercade 17bi-
lhões de litros de álcool.
“Se o Brasil quiser am-
pliar asexportações terá
de produzir muito mais
álcool. E isso significa
que novas usinas terão
que ser instaladas e as
atuais, ampliadas”. De
acordo com Bertelli,
atualmente, “apesar de
se ter uma lei permitin-
do que se aumente a
mistura do álcoolcom a
gasolina para 25%, ain-
daestamos entreos20%
e 23%,pois há otemor deque po-
de faltar álcool”. O diretor de ener-
gia da Fiesp atribui essa hipótese
ao aumento do consumo resul-
tanteda produçãodeautomóveis
bicombustíveis.

Sobretaxa
Em entrevistacoletiva, Bushdisse
que não concorda com o pedido
do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para a redução imediata da
tarifa norte-americanade impor-
tação do etanol brasileiro, que é
de US$ 0,54 (cercade R$ 1,13) por
galão. “Isso não vai acontecer. A
lei vai até 2009”, disse, referin-
do-se à recente renovação pelo
Congresso dos Estados Unidos da
legislação que estipula a tarifa.

Em resposta, Lula disse que a
redução da tarifa de importação
do etanol depende de “muita
conversa e convencimento” para
ser efetivada. “Não acredito que
um país vá abrir mão dos seg-
mentos que protegem seu co-

mércio porque um outro
está pedindo. É um pro-
cesso de convencimen-
to, de muita conversa, e
vai chegar um dia que
essa conversa vai ama-
durecer e chegar num
denominador comum
que vai permitir um
acordo”, constatou.

A redução da tarifa é a
questãocentral danego-
ciação sobre biocom-
bustíveis. Os produtores
brasileiros de álcool
pressionaram o governo
para que Lula pedisse a
diminuição da tarifa a
Bush, mas, de modo ge-

ral, o setor apostava que não ha-
veria mudanças expressivas nes-
ta direção durante a visita. Para a
União da Indústria de Ca-
na-de-açúcar (Unica), a tarifa não
impede que o Brasil, produtor
mais eficiente de etanol, embar-
queprodutopara osEUA,masre-
presenta uma barreira ao li-
vre-comércio.

robson bertolino
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A insegurança
da superpotência
O Brasil tem mais relevância
econômica que política

Os empresários americanos desenvolveram um
olhar sistêmico sobre o mundo, e algum dia os
agentes políticos de seu Paísvão aprender a fazer o
mesmo. As empresas americanas se globalizaram
ao longo do século passado,e ocupam espaços es-
tratégicosno mundo,inclusivenoBrasil enaAmé-
rica Latina. O investidor americano raciocina em
termos globais:ele planejaquanto vaireservar pa-

ra aplicações de risco nos países emergentes, de-
poisexamina quantovai alocarnesse contextopa-
ra a América Latina, e só depois ele chega ao Brasil.

Essaabordagem dogeral parao particularpode
ser lenta, masexiste lógica dedutiva noque eles fa-
zem. A direção política dos Estados Unidos, po-
rém, tem como objetivo primordial garantir a se-
gurança da superpotência. Ela se concentra então
em fazer alianças com outras potências que pos-
sam ajudá-la a minimizar riscos políticos.

É por isso que o Brasil tem pouca importância
política para os Estados Unidos. A América Latina
não oferece ameaça significativa à segurança da
superpotência.

O Brasilnão tem muitocomo ajudar,exceto em
operações menores como no Haiti. Do ponto de
vista econômico, sim, o Brasil pode ajudar com o
desenvolvimento da tecnologia e a exportação do
etanol,sobretudo nessafasedetransição dacivili-
zação do petróleo.

Ou atrapalhar, porque em alguns segmentos as
empresas brasileiras competem com as america-
nas.

GetulioBittencourt é diretor de redação do DCI
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Empresários reclamam
de subsídios agrícolas
são paulo

A representante de Comércio
norte-americana, Susan Shwab, e
empresários de setores da indús-
tria e agricultura brasileiros não
conseguiram avançar na discus-
são sobre os US$ 20 bilhões de
subsídios dados pelos Estados
Unidos à produção agrícola de
seu país, como também em rela-
çãoàsaltas tarifasqueosbrasilei-
ros têm de pagar para entrar nos
Estados Unidos.

No último sábado, após seu en-
contro com o ministro das Rela-
ções Exteriores, Celso Amorim,
Susan seguiu para a Federação
das Indústrias de Estado de São
Paulo (Fiesp),onde, pelosegundo
dia, reuniu-se com a comitiva de
empresários e representantes da
indústria eagricultura —coman-
dada por Paulo Skaf, presidente
da Fiesp, e pelo ex-ministro da

Agricultura Roberto Rodrigues.
“A reunião foi positiva em bus-

cadeum entendimento,masnão
mostrou avanços concretos na
questão agrícola”, analisa Rober-
to Rodrigues. No setor de etanol,
“deu-se um sinal claro a todo o
mundo sobre a disposição dos
dois maioresprodutores deavan-
çar”, afirma Rodrigues.

Já Skaf considera o acesso ao
mercado americano fundamen-
tal e gostaria dever a “mais ambi-
ção de Susan” ao tratar o tema da
redução das tarifas agrícolas da
mesma maneira que a represen-
tante norte-americana afirma
querer nas tarifas industriais. “Se
não houver acesso ao mercado
americano, não há vantagem pa-
ra nós. Esperamos que eles flexi-
bilizem as questões tarifárias em
breve”, analisa Skaf.

Segundo ele, a proposta brasi-

leira consiste na redução dos sub-
sídios dados pelos norte-ameri-
canos à agricultura para US$ 12
bilhões e na queda das tarifas co-
bradas na importação de alguns
produtos do Brasil, como laranja
e açúcar. Na avaliação de Marcos
Jank, presidente do Instituto de
Estudos do Comércio e Negocia-
ções Internacionais e diretor da
divisão de Comércio Exterior do
departamento de agronegócios
da Fiesp, o Brasil deve ser firme e
buscar estabelecer limitespara os
subsídios domésticos.

Para o presidente da Fiesp, o
Brasil “deve ter uma visão global
de País”e realizar anegociação de
todosossetores —indústria,agri-
cultura e serviços — em conjunto.
Ele considera os doisdias de con-
versas com a representante co-
mercial dos Estados Unidos ex-
tremamente positivos pois mos-
traram que ambosos países estão
em sintonia para chegar a um
acordo em relação às negocia-
ções da Rodada de Doha.

wilson gotardello

Interesse de países como Alemanha,
Japão, China, Rússia e Índia deveria
ser melhor aproveitado pelo País

E TA N O L

Para criador do Proálcool, parceria
com Estados Unidos prejudica o Brasil

brasília // O engenheiro José Bautista Vidal, um dos
criadores do programa público que desenvolveu o
uso do álcool combustível no Brasil, nos anos 70, o
Proálcool, acredita que as negociações do País com
os Estados Unidos em torno do produto podem ter
conseqüências “péssimas” para os brasileiros.

Vidal avalia que o interesse de países como Ale-
manha, Japão, China, Rússia e Índia deveria ser
aproveitado peloBrasil para“comandar” omercado
internacionaldeetanol,pois opaístemasmelhores
condições em todo o mundo para a produção do
combustível.“Emvez deoBrasiltomar ainiciativae
criar instrumentos, empresas, criar a Companhia
BrasileiradeBioenergia, osnorte-americanosapro-
veitam e estão criando uma estrutura de poder a
partir do álcool brasileiro”, disse. O engenheiro ex-

plica que a possível parceria será muito prejudicial
ao Brasil, pois, apesar de sermos “donos do territó-
rio”, os meiosde produção e dedistribuição vão aca-
bar ficando em mãos dos Estados Unidos. Segundo
Vidal, já existem três grandes empresas com sedes
naquele país que fazem a exportação do etanol.

Vidal diz ainda que, em termos de intercâmbio
tecnológico,o Brasil“não temnadaa ganhar,porque
a produção brasileira , feita a partirda cana-de-açú-
car, tem resultados muito superiores aos da nor-
te-americana, a partirdo milho. A técnicade hidróli-
se ácidaque elesutilizam é muitocara, enós jáa do-
minamoshá 20anos, entãoeunão seiqual seráessa
contribuição. O que eles estão fazendo é montarem
empresas para dominar o mercado brasileiro e se
tornarem os grandes exportadores mundiais”, diz.

Eleressalta queoBrasilreúne totaiscondiçõespa-
ra suprir a demanda mundial de álcool. “O que falta
são instrumentos de ação, organização, montar
uma rede de distribuição mundial, precisamos de
Petrobras dos combustíveis renováveis”, diz.

agência brasil
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Susan tenta retomar
Doha com empresários
são paulo

A representante de comércio
dos EUA, Susan Schwab, esteve
nasededa FederaçãodasIndús-
trias do Estado de São Paulo
(Fiesp), na última sexta-feira e
sábado, paranegociar aretoma-
da da Rodada de Doha com o
Brasil. Segundo o presidente da
Fiesp, Paulo Skaf, para os nor-
te-americanos, o Brasil é um
país chave nasnegociações, pois
faz a “ponte entre os países de-
senvolvidos e os em desenvolvi-
mento”. Durante a visita,
Schwab propôs que a iniciativa
privada brasileira, liderada pela
Fiesp, avalie as possibilidades
para os acordos setoriais na in-
dústria. Na área agrícola, entre-
tanto, os subsídios concedidos
pelo governo dos EUA ainda ge-
ram impasse.

Na sexta-feira, dia 9, Schwab

debateu com representantes da
indústria a redução das tarifas
relativas a produtos industriais.
“A ministra deixou claro que se-
ria importante a redução ambi-
ciosa das tarifas industriais e su-
geriu que abaixássemosde 35%,
que é a nossa tarifa máxima, para
10,5%”, explica Skaf.No entanto,
o presidente da Fiesp afirma que
oBrasilnão devecederapropos-
ta, que, segundo ele, foi classifi-
cada como ambiciosa por Su-
san.“É impossívelde seratendi-
da, vamos manter nossa pro-
posta de 16%,15%”, diz.

Deacordo comSkaf, afórmu-
la suíça — utilizada para os cor-
tes nas alíquotas de importação
— é muito simplista, pois “trata
todosos segmentosdaindústria
como se fossem iguais”. Desse
modo, aFiesp, nolado brasileiro,
e a Associação Nacional de Ma-

nufaturados (NAM), das indús-
trias norte-americanas, devem
estudar melhor os acordos seto-
riaiseavaliar produtoaproduto,
explica Skaf. A estratégia dos paí-
ses é balizar com setores volun-
táriosaredução tarifáriamaiore
negociar os produtos mais com-
plexos depois. Também deve ha-
ver uma lista de exceção no lado
brasileiro, para alguns setores in-
dustriais que poderiam ser mui-
to prejudicados pela competiti-
vidade externa. As associações
se reúnem novamente no dia 11
de abril, quando John Engler,
presidente da NAM, virá a Fiesp.

Segundo Roberto Giannetti,
diretor do Departamento de Re-
lações Internacionais e Comer-
cioExterior daFiesp, asnegocia-
ções com os EUA podem se ex-
pandir para outros países, como
a China, quandolevadas à Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC), e por isso, “devem ser es-
tudadas com cuidado, pensan-
do no mercado global”.
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