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Definição do preço de referência não foi oficializada a pedido dos parlamentares da bancada 
ruralista, que tentam ganhar tempo para evitar a medida  
 
Deve ser divulgada amanhã a decisão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) sobre a 
manutenção da taxa antidumping para a importação do glifosato proveniente da China e a 
adoção de US$ 3,60 o litro do produto como preço de referência. Na reunião realizada na 
última terça-feira houve uma pressão do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (Mdic) para que fosse adotado como referência o preço de US$ 4,60 o litro, o que 
favoreceria aos interesses da multinacional Monsanto, fabricante do glifosato no Brasil.  
 
Nos bastidores da negociação, afirma-se que o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, 
teria pedido uma revisão do valor, mas a máxima redução obtida seria para US$ 3,60 o litro.  
 
A definição do preço de referência não foi oficializada a pedido dos parlamentares da bancada 
ruralista e representantes do setor que tentam ganhar tempo para evitar a medida e solicitar a 
extinção da tarifa antidumping, atualmente fixada em 2,1%.  
 
Como forma de pressão, os ruralistas enviaram aos ministérios que compõem a Camex 
(composta pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;da Casa 
Civil;das Relações Exteriores; da Fazenda; da Agricultura; do Planejamento e do 
Desenvolvimento Agrário) uma convocação para uma reunião conjunta da comissão de 
Agricultura na Câmara dos Deputados e também no Senado.  
 
De acordo com o deputado federal Luis Carlos Heinze (PP-RS), vice-presidente da Comissão de 
Agricultura da Câmara dos Deputados, os parlamentares da bancada do agronegócio 
pretendem mostrar que a extinção da alíquota não só diminuirá os custos de produção das 
lavouras, como também ajudará no controle da inflação tendo em vista que, segundo ele, o 
preço dos alimentos poderá cair com a adoção da medida. "A bancada é contrária à criação de 
um preço de referência para o produto", afirma Heinze, reiterando ainda que a medida a 
carretaria em aumento de preço, diminuição da oferta e concentração de mercado. "Se a 
medida for tomada, na próxima reunião da Camex, em março, eles terão que explicar porque 
tomaram essa decisão em prejuízo da agricultura brasileira", destaca o deputado federal.  
 
Heinze argumenta que a alíquota de importação, na ordem de 12%, mais a tarifa antidumping, 
de 2,1%, já resulta em uma proteção de mercado para a Monsanto, dispensando a 
necessidade de fixar o preço a US$3,60. 
 
Ele alega ainda o fato de que não há como saber se empresa norte-americana importa 
glifosato da China para sua fábrica nos Estados Unidos. "Eles podem fazer essa triangulação", 
disse.  
 
Segundo dados da comissão de Agricultura, hoje a Monsanto detém 70% do mercado 
brasileiro de glifosato, até a diminuição taxa antidumping a empresa respondia por mais de 
90%. A redução ocorreu no ano passado quando a taxa de importação baixou de 35,8% para 
14%.  
 
Com a queda da tarifa aliada à crise mundial, a demanda caiu e o preço do produto também. 
De acordo com levantamento da Scot Consultoria, em janeiro, o litro do glifosato foi cotado, 
em média, a R$ 14,50 o litro, 39% menos que no mesmo período de 2009.  
 
O menor preço verificado foi R$ 7 o litro. Nesse contexto os produtos chineses encontraram 
sua fatia de mercado no País que cresce exponencialmente. Em 2009, as importações 
brasileiras de glifosato chinês totalizaram 43,5 mil toneladas, ante as 5,32mil toneladas 
verificadas no ano anterior. Os gastos com a compra do produto se elevaram de US$ 48,44 
milhões de toneladas para US$ 172,08 milhões.  
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