


"Penso que seja importante procurar
estratégias para que nos certifiquemos de
que a infraestrutura da indústria do etanol
será preservada, porque ele é um compo-
nente-chave para este novo futuro energé-
tico estabelecido pelo presidente Barack
Obama", disse Vilsack em fevereiro passa-
do. Diferentemente do Brasil, os Estados
Unidos não possuem uma infraestrutura
adaptada para comportar veículos movi-
dos a álcool. A saída seria aumentar a mis-
tura na gasolina em 10,3% - algo que o
Brasil já fez há muito tempo. "Com isso
poderíamos atender não só às questões
ambientais, bem como ao mercado de pro-
dutores de etanol em toda a sua cadeia",
declarou. Segundo o secretário, porém,
ainda é cedo para se falar em números e a
meta de produção de 14 bilhões de litros
deve se manter para este ano.

Em junho deste ano, a União da In-
dústria da Cana (Única) realizará a edi-
ção 2009 do evento Ethanol Summit,
considerado um dos principais fóruns
mundiais sobre o biocombustível. Estão
adiantadas as negociações para que Vil-
sack participe do evento. Isso porque
segundo tem declarado o presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama, a in-
corporação do etanol na gasolina é um
processo irreversível e, portanto, estar
alinhado ao que faz o Brasil se torna
muito importante. A Única ainda não
confirmou a presença de Vilsack. Contu-
do, diretores da entidade acreditam se-
rem grandes as chances da participação
do número um da agricultura ianque.
Mas, mesmo que aconteça maior aproxi-

mação entre Brasil e Estados Unidos
em torno da produção de etanol, ainda
há uma série de pendências a serem re-
solvidas e que necessitarão de muita
habilidade e apoio técnico.

BOIS DA DISCÓRDIA - Entre eles está a
questão da carne brasileira. Após quatro
anos do foco de febre aftosa detectado em
Mato Grosso do Sul, continuam emperra-
das as negociações para que o Brasil ex-
porte carne in natura para os EUA. Pela
frente, segundo o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria da Carne, Ro-
berto Gianetti, há um bom caminho para
ser trilhado. Gianetti é um dos poucos
brasileiros que já tiveram contato com o
novo secretário e, segundo ele, a primei-
ra impressão foi positiva. "Ele me pare-
ceu uma pessoa acessível e disposta a tra-
balhar para encontrar soluções", diz.
"Nesse caso específico, graças ao trabalho
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realizado pelo governo, pelos produtores e
pela indústria brasileira, não há mais es-
paço para barreiras não tarifárias e a fe-
bre aftosa não pode ser considerada como
um motivo plausível para vetar a entrada
de nossos produtos", analisa. Segundo ele,
se a situação persistir, não está descarta-
da a entrada de uma representação do
Brasil contra os Estados Unidos na Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC).
"Faremos se for necessário", completa.

E no âmbito da representação, outro
setor que aguarda a postura do novo pre-
sidente é a cotonicultura. O Brasil fez his-
tória quando venceu os Estados Unidos
numa disputa na OMC, quando produto-
res capitaneados pelo então presidente da
Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão (Abrapa), Jorge Maeda, en-
traram com um processo contra os largos
subsídios que irrigaram a cotonicultura
americana. O resultado prático ainda não

chegou, mas o Brasil possui uma retalia-
ção de aproximadamente U$ 4 bilhões
contra os EUA. Segundo o atual presi-
dente da Abrapa, Haroldo Rodrigues da
Cunha, espera-se que o governo Obama,
por meio de Vilsack, seja mais prudente
na relação dos subsídios ao campo. O que
não acontecerá, necessariamente.

CONFLITO DE INTERESSES - Vilsack his-
toricamente é um defensor da manuten-
ção e ampliação dos subsídios dados ao
campo. Além disso, há outras questões na
área sanitária que prometem muita dis-
cussão. Uma delas é a carne suína de
Santa Catarina. A conclusão do processo
para o início das importações estava pre-
vista para janeiro de 2009. Até o fecha-
mento desta edição, porém, ainda não se
tinha notícia de soluções, sujeitas à
aprovação do congresso americano.

Outro setor em negociação para expor-
tar carne in natura é o de frango. Segundo
informou o Ministério da Agricultura, um
questionário informando as condições da
criação nacional está nas mãos do governo
Obama. Mas não há prazo para a conclu-
são dos trabalhos. O papel de Vilsack nes-
sas questões será delicado. Ao mesmo
tempo que ele terá de atuar como um bra-
ço político do governo Obama, sua missão
será a de fomentar o campo americano,
que, assim como toda o resto daquela eco-
nomia, carece de ajuda. E nesse sentido,
não há engano. Por melhor negociador
que seja, sua prioridade será sempre a
mesma: defender os interesses dos Esta-
dos Unidos. Faça chuva ou faça sol. •
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