
OENCONTRO DESTE SÁBADO ENTRE
os presidentes Lula e Barack Obama co-
meçou como se fosse um programa entre

dois velhos conhecidos. "Precisamos nos encon-
trar pessoalmente", disse o presidente americano
num telefonema ao Planalto, em 26 de janeiro,
uma semana após sua posse. "Eu vou pra Nova
York em meados de março", respondeu o brasilei-
ro. Em seguida, Lula determinou ao ministro das
Relações Exteriores, Celso Amorim, que tratasse
dos detalhes desse primeiro encontro com a secre-
tária de Estado americana, Hillary Clinton. De-
pois de acertadas as agendas, Lula encaixou-se
como o terceiro líder estrangeiro recebido na
Casa Branca por Obama, depois de Taro Aso, do
Japão, e Gordon Brown, da Grã-Bretanha.

O encontro de dois líderes populares, eleitos
com um discurso de esperança e que tiveram -
cada um a seu modo - que enfrentar preconceitos
para chegar aonde estão, já cria uma empatia mú-
tua. Para o ministro Celso Amorim, há uma "afi-
nidade" entre os dois presidentes. Mas, como
países não têm amigos, mas interesses, são
eles que vão comandar a relação bilateral. Uma
área de cooperação, à qual o Brasil tem muito a
oferecer, é a de energia. Obama fez campanha
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PETRÓLEO SEM RISCOS:

Barack Obama quer reduzir a
dependência dos Estados

Unidos em relação ao petróleo
que vem de países instáveis,

como os do Golfo Pérsico

prometendo investir em fontes renováveis, como
os biocombustíveis, e reduzir a dependência ame-
ricana do petróleo, boa parte proveniente de paí-
ses instáveis como Arábia Saudita (11%), Vene-
zuela (10%), Nigéria (8,4%) e Rússia (3%). "É um
encontro de peso. O Brasil é visto como um país
importante, especialmente com a descoberta
do petróleo do pré-sal", disse à DINHEIRO Peter
Hakim, presidente do Diálogo Interamericano,
organização de pesquisas de Washington. O
interesse americano no Brasil não se limita ao
governo federal. "Vocês são um exemplo em
energia e o Texas também pretende reforçar
seus laços comerciais com o Brasil", afirmou à
DINHEIRO a secretária de Desenvolvimento e
Relações Internacionais, Hope Andrade. Nesta
semana, uma missão texana visita o Brasil inte-
ressada em vender sondas e outros equipamen-
tos de exploração de petróleo para a Petrobras.

Na conversa com Obama, Lula deve falar so-
bre o etanol brasileiro, que ainda paga US$ 0,54 o
galão para entrar no mercado americano. Ele
sabe que o fim da tarifa depende do Congresso,
mas há medidas que o Executivo pode tomar
para facilitar a entrada do combustível brasileiro.
Nos últimos anos, os americanos passaram o Bra-
sil na produção do etanol - 34 bilhões de litros
contra 22,4 bilhões no Brasil na última safra. Eles
também estão aumentando a proporção de etanol
na gasolina para reduzir a poluição. Até o fim do
ano, a mistura pode chegar a 13%. E usineiros
brasileiros acham que a queda das barreiras ao
etanol brasileiro é uma questão de tempo. "Tanto
que empresas americanas, como a ADM, já come-
çaram a investir no Brasil", diz o presidente da
ETH Bioenergia, José Carlos Grubisich.

Oficialmente, a conversa entre Lula e Obama
vai tratar principalmente da crise econômica e da
reunião do G-20, dia 2 de abril, em Londres, onde
acontecerá o segundo encontro dos dois. E Oba-



ma já aceitou convite de Lula para visi-
tar o Brasil, em data que ainda está
sendo negociada. A posição de Lula
para o encontro do G-20 é uma mistura
das propostas dos principais protagonis-
tas, Barack Obama e o primeiro-minis-
tro britânico, Gordon Brown. Como
Obama, Lula defende os investimentos
públicos de todos os governos como me-
dida anticíclica para estimular as econo-
mias. E como Brown, Lula quer uma
reforma no sistema financeiro interna-
cional para evitar novas crises. Lula
também vai repudiar o protecionismo,
e dizer a Obama que países desenvol-
vidos não podem fechar suas frontei-
ras, depois de terem passado décadas
defendendo o liberalismo. Até porque
o intercâmbio comercial tem sido dire-
tamente afetado pela crise econômica.
No primeiro bimestre, as exportações
brasileiras para os EUA caíram 40,7%. E o supe-
rávit de US$ 1,8 bilhão obtido em 2008 transfor-
mou-se num déficit de US$ 1,2 bilhão nos primei-
ros dois meses de 2009. "O comércio estava indo
muito bem, mas com a crise vai sofrer este ano",
diz Rubens Barbosa, que foi embaixador do Bra-
sil em Washington entre 1999 e 2004. "Em meio à
crise, cada país vai olhar para o seu próprio umbi-
go", disse ele à DINHEIRO.

Além de economia, Lula vai falar com Obama
sobre a América Latina e como a região evoluiu
politicamente nos últimos anos. O governo brasi-
leiro acha que os americanos ainda têm uma vi-

são antiquada dos vizinhos do sul, rema-
nescente da Guerra Fria, quando os go-
vernantes de esquerda eram vistos como
uma ameaça à estabilidade. Lula acha
que pode mudar isso. "Quero que os Es-
tados Unidos tenham um olhar diferen-
ciado para a América Latina", disse o
presidente. "Nós somos um continente
democrático e os Estados Unidos têm
que olhar para cá com um olhar produti-
vo, e não apenas pensando em narcotráfi-
co ou em crime organizado." Lula quer
ajudá-los a olhar para a região "com a
ótica certa", como disse Amorim, 'levan-
do em conta os processos de mudança e
os anseios sociais" dessas populações. O
chanceler lembra que os discursos dos
dois presidentes são parecidos, com ênfa-
se em palavras como "mudança" e "espe-
rança". Quanto a Cuba, Lula quer ofere-
cer sua influência para endossar as mu-

danças que ele acha que virão na política ameri-
cana em relação ao país, alvo de embargo ameri-
cano desde 1962. O presidente brasileiro ainda
vai conversar com Obama sobre a Venezuela de
Hugo Chávez, a pedido do próprio venezuelano.
A Venezuela fornece 10% do petróleo comprado
pelos EUA e o governo brasileiro negou que pre-
tenda substituir parte das exportações venezue-
lanas. Ao contrário, Lula disse que vai se empe-
nhar para que as relações entre os dois países
melhorem. "Vou falar bem do Chávez para o
Obama e bem do Obama para o Chávez", disse
Lula, explicando sua tática diplomática.
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