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Os usineiros brasileiros estão preocupados com os reflexos que podem trazer às exportações 
brasileiras de etanol a nova Lei Agrícola norte-americana, se aprovada naquele país. O 
documento ainda está sob avaliação do congresso norte-americano.  
 
A preocupação ocorre principalmente em relação a duas das medidas. Uma delas estende a 
cobrança da tarifa de importação de US$ 0,54/galão sobre o etanol brasileiro até o final de 
2010. A outra alteração reduz o incentivo pago pelo governo americano às empresas que 
fazem a mistura de etanol na gasolina, de US$ 0,51 para US$ 0,45 por galão.  
 
Para o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Marcos Jank, se aprovada 
como está, a Lei Agrícola criaria novas distorções que fechariam ainda mais o mercado 
americano para o etanol oriundo de fontes energética e ambientalmente mais eficientes do que 
o milho, como é o cana-de-açúcar. Segundo a entidade, na prática, essa combinação de 
medidas ampliaria a discriminação comercial contra o etanol brasileiro nos Estados Unidos.  
 
"Num momento em que o petróleo e o milho batem recordes históricos de preços, a alternativa 
de uma maior importação de etanol poderia complementar a crescente demanda americana 
por este produto, reduzindo a pressão altista de preços", diz Jank. Os americanos produzem 
etanol a partir do milho.  
 
A tarifa sobre as importações já vale até 2011, comenta Tarcilo Rodrigues, diretor da 
Bioagência (empresa que comercializa álcool e açúcar nos mercados externo e interno). No 
entanto, os brasileiros vêm tentando negociar o fim da cobrança com os norte-americanos 
para bem antes dessa data. O fato de estar presente na nova lei demonstra o interesse, por 
parte dos norte-americanos, de que a tarifa continue válida pelo menos até o final de 2010.  
 
"É muito importante lembrar, no entanto, que o interesse dos produtores americanos de etanol 
não é o mesmo da sociedade americana, pois a demanda está crescendo cada vez mais", 
lembra, ainda, Rodrigues.  
 
Joseph Sherman, diretor executivo da International Ethanol Trade Association (IETHA), diz que 
um dos estados interessados na queda da tarifa de importação, por exemplo, é a Flórida. 
Nesse caso, é mais barato importar etanol do que comprá-lo dos produtores, localizados no 
centro-oeste do país. A dificuldade, diz Sherman, é a questão logística, já que os Estados 
Unidos ainda não têm alcooldutos. O governo da Flórida autorizou no último dia 30 de abril a 
mistura de até 10% de etanol na gasolina, segundo Rodrigues, da Bioagência.  
 
A pressão protecionista vem dos estados do centro-oeste e é forte, comenta o diretor da 
IETHA. "Mas minha opinião é de que mais cedo ou mais tarde a tarifa cairá. Se trata de 
proteger o setor até que se consolide mais", diz Sherman.  
 
Há que ver qual lobby terá mais influência. Para as indústrias de rações animais, por exemplo, 
interessa que o etanol brasileiro complemente a demanda reduzindo a pressão de preços sobre 
o milho.  
 
Contraponto  
Quanto à redução dos subsídios às indústrias que fazem a mistura do etanol na gasolina, não 
há dúvida que a medida diminui o incentivo, concorda Rodrigues. No entanto, lembra, o 
impacto negativo sobre os ganhos com a comercialização da mistura seria pequeno 
atualmente. Se a mudança ocorresse hoje, o galão da gasolina estaria mais caro e a mistura 
ainda seria competitiva. "A diferença de preços entre o etanol e a gasolina atualmente é muito 
grande. No curto prazo, se essas medidas forem aprovadas, não prejudicariam as 
exportações", diz o diretor da Bioagência.  
 
Fazendo as contas, a distribuidora que faz a mistura comercializa o galão (com 10% de etanol 
subsidiado a US$ 0,51) por cerca de US$ 4,2590, já considerando custos totais. Com a 



alteração proposta, de redução de subsídios para US$ 0,45/galão, a empresa venderia o 
mesmo produto com subsídio reduzido por aproximadamente US$ 4,2650. "O impacto seria 
muito pequeno", opina Rodrigues. O galão da gasolina é comercializado a US$ 4,40.  
 
"A influência hoje sobre as exportações brasileiras é o preço do etanol e da gasolina no 
mercado norte-americano", relata, ainda, Tarcilo Rodrigues.  
 
Não são todos os estados americanos que fazem a mistura. Há as regiões onde existe a 
obrigatoriedade e outras onde é facultativa (os critérios de utilização são produto mais 
econômico e ambiente). Nas regiões onde o uso não é obrigatório, a nova medida poderia 
esfriar a demanda das misturadoras por álcool, dependendo do preço da gasolina. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 22 e 23 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B3. 


