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Imposto de
importação do
etanol deve cair
Stephanes defende fim da tarifa e usineiro afirma que
pede a medida não para importar, mas para exportar
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Paula Pacheco

Amanhã passa a valer a nova
mistura de etanol na gasolina
vendidanospostos.Ocombustí-
vel deixa de ter 25% de etanol e
passaareceberaadiçãode20%
pelos próximos 90 dias.

Cerca de 100 milhões de li-
trosdeetanoldevemserpoupa-
dos por mês com a medida. As-
sim, o setor ganha fôlego para
colocar a casa em ordem e nor-
malizar o abastecimento a par-
tir de março, quando a safra
2010/2011 deve começar – ante-
cipada em mais de um mês nu-
ma operação emergencial.

Amudançanafórmuladaga-
solinafoi uma decisãodo gover-
noparaestancaroriscodedesa-
bastecimento de etanol. Ape-
sar de o problema estar a cami-
nho da solução, o governo deve
tomar outra decisão importan-
te nos próximos dias.

ACâmaradeComércioExte-
rior(Camex), ligadaaoMinisté-
rio do Desenvolvimento, tem
agendada uma reunião para o
dia 9 que terá na pauta o fim da
tarifa de importação para o eta-
nol.Seráoprimeiromovimento
do governo neste ano em dire-
ção ao mercado internacional
do etanol, de valor incalculável.

O próprio ministro da Agri-
cultura, Reinhold Stephanes,
admite não entender o motivo
datarifa:“Nãoseiporqueatari-

fa não foi eliminada antes. Nem
sei porque ela foi estabelecida.
Não sabia que ela existia até o
setor pedir para acabar com
ela”. Segundo ele, a não ser que
ostécnicosdaCamexpeçampa-
ra analisar o caso, o imposto de
importação para o etanol deve
cair no dia da reunião.

A iniciativa de acabar com o
imposto de importação partiu
da União da Indústria de Cana
de Açúcar, a Unica, em outubro
passado.Paraaentidadequere-
presenta os usineiros, derru-
bar a barreira tarifária é a for-

ma mais urgente de também
acabar com a tarifa americana
paraoprodutonacional,queho-
je é de 2% sobre o valor da com-
pra, mais US$ 0,54 por galão
(3,78 litros).

“Não pedimos o fim da tarifa
para poder importar. Quere-
mos é exportar. Para isso é pre-
ciso uma questão de princípios.
Como o Brasil pode ser defen-
sor do livre comércio e praticar
essatarifa? Por que o petróleo é
livre de tarifa e o etanol não é?”,
cita Marcos Jank, presidente

da Unica.
OsEUA,queproduzemoeta-

noldemilho,comcustomaisele-
vado que o similar nacional, po-
derãoseramaisexpressivapor-
ta de entrada do produto brasi-
leiro. O mercado americano
produz por ano em torno de 37
bilhõesdelitrosdeetanoldemi-
lho. Dos 5,1 bilhões de litros em-
barcados para o exterior em
2008, 1,5 bilhão foram para s
EUA, principal cliente brasilei-
ro. Em encontro com o presi-
dente Barack Obama no ano
passado, o presidente Lula res-
saltou a importância de as bar-
reiras serem eliminadas. Ele
destacou na conversa os aspec-
tos comerciais e ambientais.

INTERESSE ECONÔMICO
Para Stephanes, o aspecto am-
bientaltemsidodosmenosvalo-
rizados. “É a maior hipocrisia.
Quando o barril de petróleo es-
tava a US$ 140, recebia aqui no
ministériopelomenosumamis-
são internacional por semana.
Pelo menos metade dos países
daUniãoEuropeiaseinteressa-
ram pelo etanol brasileiro e vie-
ram conhecê-lo.”

Mas o tempo passou e o rit-
mo de visitas ao ministério mu-
dou:“Bastouopetróleodespen-
car para todo mundo sumir.
Faz seis meses que não recebo
ninguém. O problema ambien-
tal desapareceu. O que importa

mesmoéoaspectoeconômico”.
Presidente da maior empre-

sa do setor, a Cosan, Marcos
Lutz não se sente ameaçado em
relação ao fim das barreiras.
“Deveríamos fazer isso, porém
negociando uma contrapartida
americanadeabrirem o merca-
do deles. Não vejo riscos maio-
res,poissomosmuitomaiscom-
petitivos que qualquer pais na
produção de etanol”, opina.

Sem dar detalhes, Jank tra-
balha com a possibilidade de o
Brasil fazer uma pequena im-
portação de etanol antes de os
estoques se normalizarem. “É
possível que entre alguma coi-
sa”, antecipa. O fato é que, se-
gundo Jank, pode até parecer
contraditório, mas o Brasil é
quem ganha com a abertura à
importação de etanol, já que
tem um custo de produção me-
nor e é o único país a conviver
com uma alternativa econômi-
ca e ecologicamente viável ao
petróleo.

Jank não acredita que o eta-
nol brasileiro tenha perdido
prestígio em função do aumen-
to de preço e possibilidade de
desabastecimento. “Isso não
aconteceu porque se produziu
mais açúcar (que teve uma alta
expressiva de preço no merca-
do internacional) do que etanol.
Tivemos mais de dois meses de
chuva, o que interrompeu a co-
lheita da cana durante a safra”,
comenta.Apesardisso, a indús-
tria bateu recorde de saldo na
balança comercial em 2009,
com saldo de US$ 9,7 bilhões,
ante US$ 7,8 bilhões em 2008.

Para Ricardo de Gusmão
Dornelles, diretor do Departa-
mento de Combustíveis Reno-
váveis do Ministério de Minas e
Energia, o tropeço do etanol in-
terferiu,sim,naimagemdopro-
duto brasileiro no mundo, “por-
que os interesses são grandes”.
“Mas não é um desespero, uma
terra arrasada”, pondera. Ele
defende a liberalização. “Se há
o desejo que se torne uma alter-
nativa energética, as barreiras
terão de ser revistas.”●

‘Por que o petróleo
é livre de tarifa
e o etanol não é?’,
questiona a Unica
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 jan. 2010, Economia & Negócios, p. B5.




