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"OS ESTADOS UNIDOS
QUEREM UMA

VIZINHANÇA
AMISTOSA"
Com a América Latina como destino, George W. Bush protagonizou no início de
março a mais longa viagem ao exterior desde que iniciou seu primeiro mandato
em 2000. Dos acordos negociados com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da
Silva para o desenvolvimento do etanol às magras promessas a seu colega mexicano
Felipe Calderón para abrandar as leis migratórias, passando pelas visitas a Uruguai,
Colômbia e Guatemala, Bush tentou reverter a percepção generalizada de que a
América Latina não ocupa um lugar prioritário em sua agenda administrativa.
Peter Hakim, presidente do centro de pesquisa Diálogo Interamericano, conversou
sobre esse tema com a correspondente de AméricaEconomia em Washington. An-
tonieta Cádiz. Hakim foi convidado recentemente pelo Congresso norte-americano
para fazer recomendações para uma melhor relação com a América Latina.

Qual foi a principal motivação da viagem de
Bush?

Acho que os Estados Unidos reconhe-
ceram que este é um período difícil para a
política do país na região. Entendem que
há um forte sentimento antiamericano,
que há perguntas sobre quanto se pode
confiar em Washington e que esta é uma
oportunidade para mostrar que os Estados
Unidos estão interessados na América
Latina, à parte da guerra no Iraque e os
problemas no Oriente Médio.
Essa nova aproximação pode ser entendida como
somente uma resposta ao antiamericanismo, sem
motivos estratégicos envolvidos?

Os Estados Unidos são uma potência
mundial, que se preocupa em expandir
suas relações comerciais e políticas em
todo o mundo. A América Latina é uma
área com tradição, nossa vizinhança. De
alguma forma os EUA querem ter uma
vizinhança atraente, amistosa. Não acho
que a relação possa ser vista em termos
de barris de petróleo, importações e
exportações.
Como vê a questão dos acordos de livre comércio
no novo Congresso norte-americano?

Acho que qualquer um que saiba de
comércio se dá conta de que as diferenças
destacadas pelos democratas não têm
maior transcendência, não implicam ne-
nhuma diferença real para os países. Os
direitos trabalhistas são puro simbolismo.
Não vejo a aprovação como uma tarefa
impossível, mas não está claro que os
democratas realmente pensem em votar
por um acordo de livre comércio, inclu-
sive com as leis trabalhistas. Tampouco
estou seguro de que todos os republicanos
votam por isso. É preciso encontrar uma
fórmula de ganhar votos dos democratas
sem perder os republicanos.
Há muitas expectativas quanto a uma nova política
energética no hemisfério. Você acha possível a
criação de uma política energética global?

Há muita gente que realmente pensa
que os biocombustíveis e o álcool vão
crescer enormemente; também há céticos.
Certamente os Estados Unidos começa-
ram com os programas de etanol porque
queriam subsidiar o milho. Para que o
etanol seja algo produtivo para os EUA,
acho que uma medida que demonstre um
real interesse em formar uma política sé-

ria sobre o assunto seria reduzir a tarifa
(de importação do etanol). Segundo, se
os EUA diversificassem a produção de
etanol de milho e enfocassem em outras
matérias-primas, haveria maior interesse.
Enquanto isso não acontecer, para ser
franco, continuo vendo a produção de
etanol mais como uma fonte de renda
para os granjeiros de lowa do que como
um novo mercado energético.
Finalmente, como vê a relação entre Estados
Unidos e Brasil no futuro?

Ambos países têm uma relação muito
interessante. Têm mais desacordos que
acordos, em temas como Alça, Plan Co-
lômbia, relações com Venezuela, etc. Mas
apesar disso foram capazes de manter
uma comunicação muito boa e inclusive
cooperaram em áreas como o Haiti. Os
motivos? Os EUA reconhecem que não
há forma de lidar com Chávez sem que
o Brasil não jogue um papel neutro. O
Brasil, por outro lado, entende que sem
os EUA não conseguirá uma cadeira no
Conselho de Segurança da ONU nem
será convidado para o G8. É uma relação
de conveniência mútua. •
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Text Box
Fonte: América Economia, n. 338, p. 61, 2 abr. 2007.




