
Redução de área de milho nos
EUA fará Brasil exportar etanol
Com a possibilidade de
ampliar vendas para os
americanos, a receita
total de exportações
pode ultrapassar a
estimativa de 4 bilhões
de litros em 2008

SÃO PAULO

O Brasil pode superar asestimati-
vas de exportações totais de eta-
nolparaasafra2008/09—de4bi-
Ihões de litros — por conta da
possibilidade de aumentar os
embarques para os Estados Uni-
dos, maior importador do álcool
brasileiro, principalmente a par-
tir de junho.

Nesta semana, o Departamen-
to de Agricultura norte-america-
no CUSDA) divulgou redução de
8% da área plantada de milho na-
quele país, o que tornará mais ca-
ro o grão, que é a matéria-prima
do etanol produzido pelos nor-
te-americanos.

Amatéria-primamais caraleva
a um produto final com preço
mais elevado no mercado dos Es-
tados Unidos, então, o fator pode
abrir uma janela de competitivi-
dade para o produto brasileiro,
mesmo considerando os US$
0,54 de imposto pago por galão
(cada galão possui 3,782 litros)
paraexportarparaaquelepaís.

"Nosso custo de produção já é
inferior ao do etanol a partir do
milho, certamente a redução da
áreaplantadaéumfatoramaisde

competitividade" lembra Miguel
Biegai, consultor da Safras&Mer-
cados.

Além do preço do milho mais
alto e da demanda crescente por
etanol, os Estados Unidos têm es-
toques baixos, de 20 dias de con-
sumo. "Esses estoques já foram
de30 dias. Éumreflexo do aqueci-
mento de demanda naquele
mercado", diz Tarcilo Rodrigues,
diretor da Bioagência, empresa
que comercializa álcool e açúcar
nos mercados externo e interno.
"Nos Estados Unidos os estoques
se medempor diaporque amaté-
ria-prima está mais disponível,
nãoécomo acana, que tem de es-
perar seismeses", acrescenta.

Felipe Ferraz, brocker da Hen-
corp Commcor, diz que geral-
menteasexportaçõesparaomer-
cado norte-americano ficam

aquecidas a partir de junho e ju-
lho, porque é época de safra no
Brasil e os preços do etanol estão
mais baixos, enquanto encare-
cemnaquele mercado.

"Em julho é época de férias nos
Estados Unidos e há demanda
maior por combustíveis", diz Bie-
gai, da Safras.

Fator gasolina
Os especialistas concordam

que a redução da área de milho
naquele país é um dos fatores que
podem levar ao aumento de ex-
portações previstas para os nor-
te-americanos, no entanto, refor-
çamqueofatordeterminantepa-
ra a competitividade será ficar de
olho nos preços da gasolina no
mercado interno americano.

Oetanolacompanhaacotação
dagasolinanaquelemercado, sea
gasolina sobe, o etanol acompa-
nha, pois são produtos substitu-
tos. Segundo Biegai, da Safras, se-
rá vantajoso exportar quando o
galão nos Estados Unidos estiver
cotado a US$ 3, por exemplo.
Com o galão cotado a esse nível, o
exportador conseguirá vender o
álcool anidro entre US$ 0,53/litro
a 0,55/litro (FOB no porto, na sa-
fra). Não vale apena exportar se o
etanol chegar aos níveis dos US$
2/galão. Nesse caso, o preço FOB
no porto seriade US$0,30/litro. "A
esse valor, não pagaria o custo"
avaliaBiegai.

Ontem, o galão do etanol foi
cotado em Chicago a US$ 2,50.
Segundo Biegai, a esse nível de
preços, a exportação já começa a

ser rentável e o produtor conse-
guiria US$ 0,43/litro pelo anidro,
no porto. O Brasil exportou 886,6
milmetroscúbicos

Mudança de cenário
Apesar da importância em fi-

car deolhonospreçosda gasolina
também, Rodrigues, da Bioagên-
cia, afirma que esse cenário co-
meçaamudar.

Apesar de haver correlação en-
tre os preços hoje, e a gasolina
costuma sempre estar mais cara,
houve mudanças nalegislação de
combustíveis renováveis daquele
país recentemente, o que leva a
um aumento forte de demanda
porálcool.

Alguns estados oferecem in-
centivos fiscais à mistura de alço -
oi na gasolina, por exemplo. "Já
aconteceu de o etanol estar cus-
tando mais caro que a gasolina
em alguns estados no mercado
americano, em passado recente",
contaRodrigues.

Nos Estados Unidos, a mistura
do álcool ao combustível tem di-
ferenças entre cada estado. No
ano passado, os americanos im-
portaram 51,7% menos do Brasil
por conta de preços. O volume
embarcado foi de 886,6 milhões
de litros em 2007, segundo a Hen-
corp Commcor.
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