
 
 
Bush procura melhorar sua imagem e garantir cota de etanol na América Latina 
 
O presidente dos EUA, George W. Bush, resolveu fazer um giro pela América Latina tendo em 
vista vários objetivos essenciais para seu posicionamento no continente: melhorar sua imagem 
desgastada e deixar clara a idéia de que, depois dos atentados de 11 de setembro e da 
invasão do Iraque, seus vizinhos do sul não foram esquecidos. O presidente americano fez 
escala primeiro no Brasil, seguindo depois para o Uruguai, Colômbia, Guatemala e México em 
um périplo que se estendeu por uma semana. Os eixos políticos e econômicos das visitas 
giraram em torno da energia (bioetanol) e da imigração. Especialistas mostram-se céticos em 
relação a futuros desdobramentos positivos da viagem para ambas as partes. 
 
O presidente dos EUA, George W. Bush, resolveu percorrer a América Latina em busca de 
aliança capazes de fortalecer sua posição debilitada no continente. O primeiro mandatário dos 
EUA fez escala primeiro no Brasil, seguindo depois para o Uruguai, Colômbia, Guatemala e 
México em um périplo que se estendeu por uma semana. Os objetivos desse giro diplomático, 
de acordo com a versão oficial, foi o de dar a conhecer seu plano de ‘promoção da liberdade, 
prosperidade e justiça social” nesses países. Contudo, segundo especialistas, a realidade 
estaria longe dos adornos políticos que os assessores da Casa Branca transmitiram aos meios 
de comunicação. 
 
Para Carlos Malamud, pesquisador principal para América Latina e Comunidade Ibero-
Americana do Real Instituto Elcano de Estudos Internacionais e Estratégicos, “a visita do 
presidente teve como principais objetivos lembrar a América Latina que os EUA continuam 
interessados na região. Teve também como propósito neutralizar a presença do presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez. Sob esse ângulo, o tour presidencial privilegiou o setor de energia 
(bioetanol) e a questão da imigração”, ressalta Malamud. 
 
Para David Tuesta, professor da Pontifícia Universidade Católica do Peru e analista da Rede 
Econolatin, “a visita, ao que parece, teve maior peso político do que econômico. Seja como for, 
a questão econômica serviu de meio para a obtenção de conquistas políticas mais 
significativas”. Do ponto de vista diplomático, Tuesta acha que o principal objetivo “foi ganhar 
maior influência sobre os países mais importantes com o propósito de dar prosseguimento à 
concretização de vínculos que permitam se contrapor a possíveis riscos futuros na região, 
como os observados no Equador, Venezuela e na Bolívia”. 
 
Mauro Guillén, professor da Wharton e diretor do Lauder Institute, acha que o único motivo da 
viagem de Bush foi o de “desviar um pouco a atenção dos inúmeros problemas domésticos dos 
EUA, retomando ao mesmo tempo o contato com a região que ficou esquecida durante os anos 
que se seguiram aos atentados de 11 de setembro”. 
 
Também é o que pensa Hugo Macías, coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas, 
Contábeis e Administrativos da Universidade de Medellín, na Colômbia. Segundo Macías, “no 
atual momento de baixa popularidade do partido republicano, o presidente Bush decidiu 
enfrentar outro fracasso de sua política exterior: as relações com a América Latina, tanto no 
que tange à economia quanto à política”. 
 
 
 
 
 
 
A confrontação com Chávez 
 
A visita a cinco países levou Bush a uma região que se sente, por um lado, atraída pelas 
promessas de intercâmbio comercial com os EUA, e por outro, sujeita ao influxo do populismo 
do presidente da Venezuela, o socialista Hugo Chávez, financiado pelo petróleo venezuelano. 
 



Bush chegou à presidência prometendo atenção especial à América Latina, objetivo adiado em 
razão dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e da invasão do Iraque, que 
ocuparam a atenção dos EUA. “Durante esse tempo, sua preocupação foi exclusivamente com 
a Colômbia, Venezuela e Cuba. Atualmente, com a chegada de Tom Shannon à Secretaria de 
Estado, observa-se uma tentativa de recuperar terreno”, observa Carlos Malamud. 
 
Os especialistas dizem que há no continente uma impressão generalizada de que, de alguns 
anos para cá, Washington teria demonstrado pouco interesse por sua imagem, que acabou 
desgastada. 
 
A verdade é que a reputação do presidente venezuelano também não anda muito melhor em 
certos países e entre certos líderes em particular. Mauro Guillén diz que “Chávez é mais 
popular entre segmentos específicos da população de vários países, e entre alguns governos, 
como os da Bolívia e Argentina, porém o grau dessa influência seria um pouco exagerada. Não 
creio que haja motivo para tanto alarme.” 
 
Hugo Macías explica que “naturalmente, em anos recentes, a esquerda democrática latino-
americana avançou bastante, e que o fenômeno é muito evidente na América do Sul. 
Entretanto, a aparente liderança do presidente Chávez é uma liderança midiática, que perde 
força quando a atenção se volta para a dinâmica interna dos movimentos, líderes e partidos de 
esquerda de cada país”. 
 
De acordo com uma pesquisa feita pela Latinobarómetro, de Santiago do Chile, e divulgada 
pela Economist em 9 de dezembro, em 18 países pesquisados, 30% dos entrevistados tinham 
uma opinião “favorável” sobre Bush, e 28% deram parecer favorável ao presidente 
venezuelano, de 52 anos. Em 2006, Chávez chamou o presidente peruano Alan García de 
“ladrão”, e o presidente do México, Vicente Fox, de “cãozinho do império”. O atual presidente 
do México, Felipe Calderón, chamou a atenção para o fato de que as medidas tomadas por 
Chávez para estender o domínio do governo sobre as empresas “podem trazer novamente à 
tona os fracassos do passado”. 
 
Contudo, o itinerário de Bush deixou clara a estratégia do governo americano de resistir à 
influência de Chávez no continente. A primeira escala do presidente americano foi no Brasil, a 
maior economia da América Latina, onde conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Visitou também o primeiro mandatário uruguaio, Tabaré Vázquez em sinal de reciprocidade 
pela vista feita por Vázquez a Washington em 2006; visitou ainda Álvaro Uribe, da Colômbia, 
seu aliado mais próximo, para expressar-lhe apoio na luta contra o terrorismo e o narcotráfico; 
esteve com Oscar Berger, da Guatemala, para agradecer seu apoio no Iraque, e com Felipe 
Calderón, do México. A Casa Branca fez um percurso alternativo ao de Chávez, que tentou 
eclipsar a visita do presidente americano indo pessoalmente à Argentina, Bolívia e Nicarágua. 
 
 
 
 
 
O Brasil e o etanol 
 
A visita ao Brasil foi fundamental para os propósitos energéticos de Bush. Os EUA querem 
ampliar a produção do etanol por toda a América Latina a partir do gigante sul-americano. 
Com isso, pretende pôr em funcionamento um sistema internacional que permita levar a cabo 
sua intenção de reduzir a dependência dos EUA do petróleo importado do Oriente Médio e, 
principalmente, da Venezuela, oitavo maior produtor de petróleo cru do mundo e quarto 
exportador para os EUA. 
 
Bush e Lula firmaram um acordo de cooperação sobre o etanol. Pelo tratado, o Brasil e os EUA 
estabelecerão padrões internacionais para os biocombustíveis, de modo que possam ser 
comercializados nos mercados do mundo todo. Os dois países incentivarão também a produção 
do combustível em países da América Central e do Caribe em resposta à crescente demanda 
mundial por essa fonte de energia alternativa ao petróleo. Os dois presidentes ressaltaram que 



o acordo inaugura “um novo momento para a humanidade”, e fará de ambos “os guardiões 
mais importantes do meio ambiente”, segundo declarações divulgadas pela Reuters. 
 
Contudo, o grande obstáculo para o acordo é o protecionismo, já que não há previsão de corte 
nos impostos que os EUA impõem ao etanol procedente do Brasil — num total de 0,54 
centavos de dólar por galão —, além de uma taxa de 2,5%. 
 
O Brasil é o principal produtor de biocombustíveis do mundo, uma vez que dedica 5,6 milhões 
de hectares para o cultivo da cana-de-açúcar, num total de 18 bilhões de litros de etanol ao 
ano. O Brasil e os EUA são responsáveis por 70% da produção mundial do combustível, 
embora nos EUA o álcool seja extraído do milho. O custo de fabricação de um litro de etanol 
brasileiro é de 22 centavos de dólar. O litro do etanol americano sai por 30 centavos. 
 
Os EUA são o maior produtor de bioetanol do mundo, ma sua produção não é suficiente para 
seu próprio consumo, por isso o produto é importado de países da América Central, onde 
investimentos americanos substanciais crescem a cada dia. Contudo, enquanto as importações 
da América Central não são taxadas, as do Brasil são. Se somarmos a isso o custo de 
transporte, o Brasil fica impossibilitado de competir com os EUA. Por isso, boa parte do etanol 
brasileiro entra nesse mercado através de um sistema triangular a partir da América Central. 
 
O governo do presidente Lula quer uma redução das taxas, ao passo que Washington diz que a 
questão compete ao Congresso americano. 
 
Imigração na Guatemala 
 
A imigração, outro ponto fundamental e dos mais candentes da visita de Bush, foi discutida 
amplamente na Guatemala, onde o presidente americano disse que pretende obter, em 
agosto, um avanço substancial na reforma da política de imigração de seu país. Ao mesmo 
tempo, porém, defendeu as operações contra imigrantes ilegais, que foram criticadas durante 
sua visita pela América Latina. 
 
Milhares de guatemaltecos entram ilegalmente nos EUA todos os anos em busca de um futuro 
melhor. Muitos são deportados por Washington e chegam em centenas de aviões de volta a 
seu país. No ano passado, cerca de 18.000 imigrantes ilegais da Guatemala foram deportados, 
o que corresponde a um aumento de 60% em comparação com 2005. Berger mostrou-se 
insatisfeito com o que chamou de deportações “injustas”. 
 
O presidente da Guatemala pediu a Bush que insistisse na reforma da política de imigração 
com o objetivo de melhorar a vida dos guatemaltecos que já vivem nos EUA sem documentos. 
O presidente americano disse que esperava pôr a reforma em andamento no Congresso no 
decorrer dos próximos três meses, de modo que um número maior de imigrantes possa 
trabalhar legalmente no país. 
 
Bush defendeu o plano de fechar com um muro partes da fronteira com o México. Disse que a 
medida permitiria aos legisladores apoiar um programa de trabalho temporário para os 
imigrantes. 
 
A imigração ocupou também o centro das discussões no México. Ali, Bush voltou a prometer, 
desta vez ao presidente Calderón, que tentaria convencer novamente os legisladores de seu 
país a aprovar a atenuação das leis de imigração. Disse também que espera pôr em prática um 
programa para trabalhadores temporários. 
 
México e comércio agrícola 
 
Bush e Calderón também trataram de vários temas econômicos, entre eles, a entrada em vigor 
em pouco menos de um ano do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), um 
dos mais polêmicos do acordo assinado em 1993 entre EUA, México e Canadá. 
 



O assunto mais delicado para os mexicanos em sua relação comercial com os EUA sempre foi a 
agricultura, uma vez que os americanos concedem subsídios enormes aos seus agricultores. 
Nos 14 anos transcorridos desde a entrada em vigor do Nafta, foram eliminados mais de 1.100 
impostos de importação sobre produtos agropecuários em um processo que estará concluído 
em janeiro de 2008 com a isenção total do milho, do feijão, do açúcar e do leite. 
 
O tema é importante para o México porque o milho, o feijão, a cana e o leite têm papel 
fundamental na sociedade mexicana. A entrada de produtos americanos em grandes volumes 
poderia provocar a derrocada da indústria do país, menos técnica e competitiva. 
 
O comércio agrícola entre os dois países é de 21 bilhões de dólares e, em 2006, sua evolução 
permitiu que o México se convertesse no segundo parceiro comercial dos EUA no setor 
agropecuário. Diferentes movimentos, como a Confederação Nacional Campesina (CNC), dizem 
que o campo mexicano não está preparado para o Nafta, e pedem uma renegociação que 
exclua o milho e o feijão do tratado. 
 
Bush refutou no México uma eventual renegociação do capítulo agrário do tratado de livre 
comércio. “Não é necessário renegociar o acordo. Deve-se ampliá-lo, e não enfraquecê-lo”, 
disse Bush aos meios de comunicação. Reiterando que “existem fortes sentimentos 
protecionistas nos EUA”, comprometeu-se a “trabalhar para que isso acabe, porque o comércio 
é um dos melhores caminhos para a prosperidade”. 
 
Sem conseqüências para o futuro 
 
A iniciativa diplomática de Bush foi recebida pelos especialistas com bastante incredulidade. 
Comenta-se que a encenação foi boa, mas de pouco fundo prático e com “escassas” 
conseqüências futuras, conforme observa Mauro Guillén. “Logo que voltar para Washington, o 
presidente vai submergir novamente no seu dia-a-dia de problemas: um Congresso 
democrata, déficit público, escândalos, Iraque, Afeganistão, Coréia do Norte etc.”, prevê 
guillén. 
 
Hugo Macías é da mesma opinião. “De fato, as conseqüências políticas e econômicas não são 
muitas por falta de acordos concretos obtidos durante a visita. Algumas promessas relativas a 
temas como o Tratado de Livre Comércio com a Colômbia e as políticas de imigração que 
afetam sobretudo os países centro-americanos e o México ficarão efetivamente limitadas 
devido à pouca margem de manobra que o presidente tem no Congresso, de maioria 
democrata.” Macías também não crê que tenha havido algum impacto concreto “sobre as 
inclinações políticas dos cidadãos latino-americanos, embora sua forte oposição à política 
americana tenha ficado clara, a julgar pelas várias manifestações nas cidades que Bush 
visitou.” 
 
Carlos Malamud acredita que “assim como no caso do Iraque, em que o ponto decisivo não foi 
a guerra, e sim o que ocorreu depois dela, na atual relação do governo Bush com a América 
Latina será preciso ficar atento aos efeitos posteriores à viagem”. Portanto, deve-se atentar 
para o desenrolar “de uma história que não chegou ao fim, com investimentos em bens 
tangíveis e intangíveis que uns e outros continuarão a fazer”. 
 
Com relação à neutralização da influência do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, na 
região, David Tuesta salienta que “a influência e o vínculo com os governos dos países que 
Bush visitou eram e continuam sendo importantes. Nesse sentido, a visita do presidente 
americano foi importante, o que não significa que a relevância de Chávez tenha diminuído”. 
 
O professor e analista da Rede Econolatin, diz que, de modo geral, a visita do presidente 
americano “serviu de pretexto para que Chávez se manifestasse de forma ostensiva contra 
Bush. Ao mesmo tempo, intensificaram-se os protestos nas ruas”. 
 
Carlos Malamud crê que “ainda é cedo” para dizer se Bush conseguiu abalar a influência do 
presidente venezuelano no continente. “O fato é que Chávez estava muito preocupado com a 
visita de Bush, temendo que o americano lhe tirasse o brilho. Caso contrário, não há como 



entender — se Bush é “cadáver político”, como Chávez disse — por que a “contra-viagem” do 
líder venezuelano foi feita com tanto alarde, focando-a na presença do presidente americano. 
Entre as coisas que mais o preocupam, obviamente, está a questão energética e o 
desenvolvimento do bioetanol, alvo das reações mais coléricas e demagógicas de Chávez”, 
observou Malamud. 
 
O mandatário populista prometeu induzir o colega Lula a reavaliar o acordo de colaboração em 
torno do etanol firmado com Bush. Chávez disse que depender do etanol, em vez do petróleo, 
para produção de combustível, comporta inúmeras complicações técnicas e “éticas”, como, por 
exemplo, a reserva para a produção do biocombustível de áreas agrícolas que produzem 
alimentos para os cidadãos. 
 
Disponível em <http://wharton.universia.net>. Acesso em 23/3/2007. 


