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DA Silva já demonstrou em diver-
sas ocasiões que é favorável ao

aumento da participação do Estado na
economia. Na área de energia elétrica, o
atual governo alterou as regras do jogo,
para ampliar o controle público sobre
a construção de novas hidrelétricas.
No setor de telefonia, hoje totalmente
privatizado, tem defendido a criação
de uma operadora nacional a partir
de uma fusão entre a Brasil Telecom e
a Oi - com a participação do Estado.

Com as empresas estatais, que perderam
espaço nos anos 90, não foi diferente.
Elas receberam sinal verde do Palácio do
Planalto para ampliar suas atividades. O
caso mais visível é o da Petrobras, que
aumentou sua presença na geração de
energia térmica e voltou a atuar com
força na área petroquímica.

Agora, a atenção do governo voltou-se
para um novo segmento - o álcool com-
bustível. Está em gestação na Casa Civil,
sob o comando da ministra Dilma
Rousseff, um projeto de lei que cria regras
para o setor. A proposta, ainda em discus-

são, é um pacote intervencionista como
havia muito não era visto no país.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP)
ganharia poderes para controlar os esto-
ques privados de álcool. A Petrobras pas-
saria a ser o principal exportador do setor.
Paralelamente, o governo também planeja
criar um zoneamento para o cultivo da
cana-de-açúcar, restringindo áreas para o
plantio. Inicialmente, a idéia é proibir o
cultivo na Amazônia, no Pantanal e em ou-
tras áreas de preservação ambiental, mas as
discussões ainda são incipientes e podem
avançar para o protecionismo a outras



Transporte de
cana-de-açúcar
em usina paulista.
A produção
cresce em ritmo
acelerado

culturas. Além disso, em caso de risco de
desabastecimento do mercado interno, o
álcool das usinas poderia ser confiscado.

O projeto de lei é polêmico até dentro do
governo. O ministro de Minas e Energia,
Nelson Hubner, e o da Agricultura, Reinold
Stephanes, têm visões diferentes. Hubner
está entre os integrantes do governo que
temem que os usineiros privilegiem as ex-
portações e não garantam o abastecimento
interno. "O que queremos é enquadrar o
etanol como combustível. O setor preci-
sa ser regulado", diz. "Quando queremos
negociar, os usineiros dizem que vamos
interferir na lei da oferta e da procura.
Mas na hora que têm um problema eles
querem que o governo os socorra." Stepha-
nes está no grupo dos mais cautelosos. Ele
também teme que a valorização do álcool
no mercado internacional possa provocar
a expansão indiscriminada do plantio de
cana-de-açúcar. Mas está disposto a ne-
gociar alternativas. "Estamos tentando

encontrar a melhor proposta junto com
os empresários do setor", afirma.

Os empresários e analistas especializados
aceitam a adoção de regras para regular o
setor. Mas ficaram assustados quando sou-
beram a extensão das medidas preparadas
pelo governo. "O setor precisa, sim, de re-
gras. Hoje, o país não tem clareza de quanto
álcool precisa produzir, exportar ou esto-
car", diz Roberto Rodrigues, ex-ministro da
Agricultura e coordenador do Centro de
Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) de São Paulo. "É pre-
ciso organizar o setor, mas a
intervenção do governo na
produção e na exportação
é um absurdo. Não resolve
o problema que está aí e cria
outro muito pior."

A intervenção estatal po-
deria prejudicar a ambição
do Brasil de se tornar o gran-
de fornecedor mundial de
combustíveis alternativos.
Vários investidores nacio-

Comissão de Minas e Energia da Câmara
dos Deputados, para onde o projeto vai ser
encaminhado. "Não acredito que uma pro-
posta dessas será enviada ao Congresso."

A proposta traz à memória o tempo em
que o setor era controlado pelo Estado,
por meio do Instituto do Açúcar e do Ál-
cool (IAA) - e só tinha resultados fracos.
O IAA determinava quanto deveria ser
produzido, como seriam transportados e
a que preço os produtos seriam vendidos.
"Enquanto houve regulação do Estado, o

setor vivia das benesses do
ministro da vez e não tinha
competência gerencial", diz
Roberto Giannetti da Fon-
seca, diretor de Relações In-
ternacionais da Federação
das Indústrias de São Paulo.
"Só depois que os usineiros
se livraram das amarras do
governo o setor foi para a
frente e o Brasil tornou-se
a potência que vemos hoje
nessa área. Ressuscitar o

nais e estrangeiros acreditam nesse po-
tencial e têm investido muito dinheiro em
usinas no país. Em 2006, foi anunciada a
construção de cerca de 150 usinas, um in-
vestimento estimado em US$ 14 bilhões.
"Quem vai querer investir no Brasil ou
comprar nosso álcool se houver ameaça
de intervenção do Estado?", diz Rodrigues.

No Congresso, a idéia também causou
estranheza. "O governo está fazendo uma
grande campanha para vender o álcool
brasileiro no exterior", diz o deputado José
Otávio Germano (PP-RS), presidente da

intervencionismo é um grande retroces-
so." Uma mostra do estrago que o inter-
vencionismo pode causar é a Argentina.
Em 2005, o governo decidiu controlar as
exportações de carne. Criou um sistema
de cotas de exportações, para garantir o
abastecimento interno e impedir aumen-
to dos preços e da inflação. Resultado: os
produtores acumulam prejuízos e os in-
vestimentos estão parados. Em apenas um
ano e meio, o país caiu de terceiro maior
exportador mundial de carne para sétimo.
É um exemplo a evitar.

Text Box
Fonte: Época, n. 485, p. 52-53, 3 set. 2007.




