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Discussão sobreo etanol ganhanovasproporções

Barreiraambientalvaiafetarmais
ossetores intensivosdeenergia
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COMÉRCIO EXTERIOR

Estudo da Fiesp mostra quemaiores prejuízos recairão na venda de ferro e aço, celulose, argila, papel e alumínio

Raquel Landim

As exportações brasileiras
dossetores intensivosemener-
gia serão as mais afetadas pe-
las novas barreiras ambien-
tais dos Estados Unidos. Os
prejuízos podem ser maiores
nasvendasde ferroeaço, celu-
lose, argila, papel e alumínio,
conformeestudoelaboradope-
la Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Fiesp).
A Câmara dos Deputados

dos Estados Unidos aprovou
nomêsdejunhoaLeiWaxman-
Markey, que estabelecemetas
de redução de emissões para
osEstadosUnidospelaprimei-
ravez.SegundocálculosdoDe-
partamento Governamental
de Contabilidade americano,
os setores que terão mais gas-
tos para se adaptar às novas
regras serão metais primá-
rios, metais não-metálicos e
químicos.
Ainda não foi definido pelo

Congresso, mas crescem as
chances de que, para compen-
sar os fabricantes locais e evi-
tar a fuga de empresas para
países com padrões ambien-
taismenosrígidos,osamerica-
nos estabeleçam medidas de
fronteira, como exigir que os
importadores comprem licen-
ças de emissões de carbono.
No caso do Brasil, o setor

siderúrgico deve ser o mais
prejudicado, já que quase 27%
das exportações de ferro e aço
são destinadas ao mercado
americano, o que significou
US$ 3,4 bilhões em 2008.
“AConferênciadeCopenha-

gueéessencialmenteeconômi-
ca.Nãopodemos tera ingenui-
dade de chegar a essa discus-
são como se fosse apenas am-
biental”, argumenta o presi-
dente executivo do Instituto
Aço Brasil, Marco Polo de
Mello Lopes.
“Se a indústria siderúrgica

americana vai fazer investi-
mentos, é legítimo que quei-
ram compensações. O proble-
ma é que, depois da crise, o
mercado está sobre ofertado.
As questões ambientais po-
dem ser um pretexto para o
protecionismo”, observa. Ele
afirmaque existe umexceden-
te de aço de 600milhões de to-
neladas no mundo.

Aindústriasiderúrgicabra-
sileira defende que as metas
de redução de emissões sejam
diferentes para países com
consumo per capita inferior e
superior a 300 quilos de aço
por habitante por ano. Na ava-
liação do setor, o consumo de
aço é um indicador de cresci-
mento econômico e as metas
ambientais não podem brecar
o desenvolvimento. O Brasil
consome 100 quilos por habi-
tante/ano, enquanto a China
chega a 340.
Para o presidente da Asso-

ciação Brasileira do Alumínio
(Abal), Adjarma Azevedo, “as
barreiras ambientais são inevi-
táveis”. O executivo afirma que
oBrasil temdeseempenharpa-
ra influenciar na implementa-
ção dessas leis. Ele diz que, de-
pendendo dos critérios, pode
ser um benefício para o Brasil,

cujamatrizenergéticaé47%de
energia renovável.
Azevedoacreditaqueasme-

didas de fronteira dosEstados
Unidos vão acabar levando em
consideração o conteúdo de
emissão de carbono de cada

país. Segundo ele, a indústria
brasileira de alumínio contri-
bui com 0,2% das emissões do
País, que, por sua vez, repre-
senta apenas 4% das emissões
globais.
Já a fabricação mundial de

alumínio equivale a 1% das
emissões do planeta.

QUÍMICO
Amaior preocupação do setor
químicohojenãoestánosEsta-
dos Unidos, mas na Europa. A

União Europeia implementou
no anopassado umnovo regis-
tro para as substâncias quími-
cas que entram no bloco, co-
nhecidopelasiglaReach.Oob-
jetivo é garantir a qualidade
dos produtos químicos para
não afetar a saúde da popula-
ção e o meio ambiente.
Por enquanto, a regulamen-

taçãoaindanãoestásendorigi-
damente implementada. “Mas
pode ser utilizado como uma
barreira se os europeus quise-
rem, porque impõe uma série
dedificuldadesparaasempre-
sas”, explica o diretor executi-
vodaAssociaçãoBrasileira da
Indústria Química (Abiquim),
Nelson Pereira dos Reis.

OUTRO LADO DA MOEDA
Paraalgunssetores,novasbar-
reiras comerciais podem se
transformar em oportunida-
des. O presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria
Têxtil (Abit), Aguinaldo Diniz
Filho, disse que é “absoluta-
mente favorável” a cláusulas
sociaisnocomércio internacio-
nal. “É uma evolução natural
da globalização.”

Para o setor têxtil brasilei-
ro, que jáopera comuma legis-
lação trabalhista forte, novas
regras são vantajosas, porque
prejudicariam seu principal
concorrente, a China.
Osnovos temasdocomércio

internacional, como meio am-
biente e trabalho, são causas
defensáveis e não chegam a ir
diretamente contra a Organi-
zação Mundial de Comércio
(OMC), que prevê que os paí-
ses abram exceções para pro-
teger os recursos naturais ou
para fins sociais.
A questão, alertam os espe-

cialistas, é que esses temaspo-
dem ser utilizados como bar-
reiras protecionistas. ●

Diferentemente do informado
na matéria “Taiwan tenta
construir marcas globais”,
na pág. B26, do dia 14 de
setembro, a terceira maior
marca do país é a Asus, segui-
da da HTC. Acer é a primeira
do ranking.

Importador dos
EUA pode ter de
comprar licença de
emissão de carbono

ETANOL–RegulamentaçãodoscombustíveisdebaixocarbononosEUApreocupausineirosbrasileiros

●●●Símbolo do sucesso brasileiro
em energia renovável, o etanol
tambémpode ser alvo de barrei-
ras ambientais. O setor enfrenta
ummomento crítico nos próxi-
mosmeses, que é a regulamenta-
ção dos combustíveis de baixo
carbono.

“É a nossamaior preocupa-
ção”, disse o presidente da União
da Indústria Canavieira de São
Paulo (Unica), Marcos Jank. O
assunto está sendo debatido nos
Estados Unidos e naUnião Euro-
peia. Nos Estados Unidos, a dis-
cussão não é apenas federal, mas
tambémestadual.

Não existem dúvidas de que o
etanol polui menos que a gasoli-
na. Também está claro que o eta-

nol brasileiro, produzido com ca-
na-de-açúcar, émenos poluente
que produto americano, feito a
partir domilho. A questão é qual
é o tamanho da vantagem.

Segundo Jank, as discussões
nos Estados Unidos e na União
Europeia consideram o uso indire-
to da terra. Ou seja, o efeito que a
expansão da produção de cana
temno desmatamento da Amazô-
nia. A área de cana cresce no
Centro-Sul, mas, teoricamente,
empurra outras culturas em dire-
ção à floresta.

“São cálculos muito difíceis de
fazer. E estão sendo utilizadas
premissas erradas, porque há
desconhecimento do álcool de
cana”, disse o presidente daUni-

ca. Jank ressalta que apenas 1%
da expansão da cana-de-açúcar
ocorre pormeio de desmatamen-
to, enquanto 60% é feito em
áreas de pastagens.

Para as usinas, a discussão
sobre o padrão do combustível se
tornoumais importante que a
queda da tarifa cobrada pelos
Estados Unidos para a importa-
ção de etanol, de US$ 0,54 por
galão, que vence em 2010.

Segundo Jank, a indústria vai
fazer um forte lobby para o Con-
gresso Nacional não renovar a
tarifa. “Mas se garantirmos uma
boa qualificação para o etanol
brasileiro como combustível
avançado ganharemos aliados
nessa briga.” ● R.L.
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