
Senado dos EUA ajuda etanol brasileiro 
Alex Ribeiro 
 
Votação na Câmara afeta decisão sobre algodão  
 
Conservadores fiscais venceram duas importantes votações ontem no Congresso americano 
pelo corte de subsídios agrícolas, num primeiro passo de um processo legislativo que ao fim 
poderá levar à eliminação de barreiras comerciais e da concorrência desleal dos Estados 
Unidos aos produtores brasileiros de álcool combustível e de algodão. 
 
No Senado, foi aprovada uma emenda que derruba imediatamente subsídios aos produtores 
americanos de álcool, também conhecido como etanol, e a tarifa de importação do produto, 
com uma folgada maioria de 73 votos a 27. Para entrar em vigor, porém, o dispositivo ainda 
deve passar pela Câmara. 
 
Na Câmara dos Deputados, foi aprovada uma outra emenda que derruba o pagamento de US$ 
147 milhões aos produtores brasileiros de algodão, por 223 votos a 197. Num primeiro 
momento, o Brasil sai perdendo. Mas o deputado que patrocina a medida na Câmara, Ron 
Kind, afirma que o desdobramento natural dessa votação será cortar também os subsídios aos 
produtores americanos de algodão, que a Organização Mundial do Comércio (OMC) declarou 
ilegal numa ação movida pelo Brasil. Essa emenda também tem que passar pelo Senado para 
entrar em vigor. 
 
A emenda que elimina os subsídios ao álcool foi colocada como contrabando dentro de um 
projeto que trata de um assunto completamente diferente, a revitalização do desenvolvimento 
econômico. Como esse projeto maior tem poucas chances de ser aprovado no Congresso, é 
bastante provável que a emenda que termina com as barreiras ao álcool caia também.  
 
Mas a votação folgada no Senado é um importante termômetro da pouca disposição política 
para renovar os subsídios quando eles vencerem em dezembro, ou mesmo para extingui-lo 
antes disso, dentro das negociações no Congresso para cortar o déficit público americano. 
 
"A indústria americana do etanol tem procurado se posicionar para que os subsídios sejam 
reduzidos gradualmente", afirmou ao Valor Divya Reddy, analista política especializada em 
energia e recursos naturais da consultoria Eurasia Group. "A votação mostrou que não há 
apetite para isso no Senado." 
 
Para incentivar o uso de energias renováveis, o governo americano concede um subsídio de 45 
centavos de dólar por galão (3,8 litros) de álcool misturado à gasolina, num programa que 
custa US$ 6 bilhões anuais aos contribuintes americanos. Para evitar que o subsídio vá para 
produtores estrangeiros, o governo também impõe uma tarifa de 0,54 centavos de dólar sobre 
o etanol importado. Um dos maiores prejudicados pelo sistema é o Brasil, que produz etanol 
de cana-de-açúcar com custos mais baixos que o produto americano, geralmente feito de 
milho. 
 
"O fim do sistema de tarifas no etanol importado, que dura 30 anos, vai ajudar a baixar os 
preços dos combustíveis para os americanos, dando acesso a fontes renováveis de energia 
mais baratas como o etanol de cana-de-acúcar", declarou ontem Leticia Phillips, representante 
baseada em Washington da União da Indústria de Cana-de-Açucar (Única), uma entidade 
brasileira de lobby. 
 
Os cortes de subsídio ao algodão e ao álcool combustível são resultado de uma onda 
conservadora que tomou o Congresso em fins do ano passado, quando o partido de oposição 
Republicano venceu as eleições legislativas com um discurso de austeridade fiscal. Para esse 
movimento político, o alto déficit fiscal americano, equivalente a cerca de 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB), é a principal causa da debilidade economica do país. 
 
Os republicanos têm sido mais agressivos na Câmara, onde detém a maioria, e nos últimos 
dias concentraram os seus esforços em fazer cortes em uma lei que distribui verbas para 



programas agrícolas. Uma dessas verbas é um pagamento anual de US$ 147 milhões que os 
Estados Unidos se comprometeu a fazer, num acordo fechado com o governo brasileiro no ano 
passado dentro da disputa na OMC, ao Instituto Brasileiro do Algodão (ITA), até que sejam 
cortados definitivamente os subsídios ilegais aos produtores americanos. 
 
Kind, o deputado conservador que apresentou essa emenda, crítica esse acordo fechado pelo 
governo do presidente Barack Obama. Para ele, os Estados Unidos deveriam ter ajustado o 
programa de subsídios de uma vez por todas, em vez de fechar o acordo prevendo 
pagamentos aos brasileiros. O governo Obama optou pela solução provisória até que, no ano 
que vem, seja revista a lei maior sobre a política de subsídios para a agricultura, conhecida 
como a "Farm Bill".  
 
"O governo está pagando uma propina para os produtores brasileiros para eles não 
derrubarem os subsídios americanos ao algodão", disse Kind em plenário. "Criaram um novo 
subsídio ao exterior para manter um subsídio que deveria ser revisto." 
 
Embora a emenda tenha sido apresentada pelos conservadores fiscais, o apoio do partido 
governista Democrata foi fundamental para sua aprovação. Dos 184 deputados democratas 
que votaram, 128 apoiaram a medida. Entre os republicanos, apenas 95 dos 236 deputados 
votaram pelo corte ao pagamento ao Brasil. Deputados mais à esquerda viram na votação uma 
forma de protestar contra a abertura comercial representada pela OMC. "Talvez a gente 
consiga implodir a OMC", disse o democrata Peter DeFazio.  
 
Se a emenda for levada adiante e aprovada no Senado, porém, há o risco de uma guerra 
comercial com o Brasil. A OMC concedeu ao Brasil o direito de retaliar os Estados Unidos com a 
imposição de US$ 800 milhões em sobretaxas sobre produtos americanos. Kind afirmou em 
plenário que não é seu interesse desencadear uma guerra comercial. Ele argumenta que, ao 
quebrar o acordo com o Brasil, os Estados Unidos terão que lidar imediatamente com o centro 
da questão - reformar os subsídios aos agricultores brasileiros. 
 
 
Diplomatas brasileiros em Washington receberam a emenda do algodão com um misto de 
preocupação e esperança. Esperança porque o clima político conspira pelo fim de subsídios 
questionados há muito tempo pelo Brasil. Mas preocupação porque, se o pagamento ao Brasil 
for cortado sem mexer com os subsídios aos produtores americanos, haverá uma guerra 
comercial. 
 
O governo Obama declarou preocupação com a emenda do algodão - e já está se mexendo 
para derrubá-la no Senado, que tradicionalmente é mais sensível às demandas agrícolas do 
que a Câmara dos Deputados.  
 
Controle de capitais no Brasil é viável, afirma Blanchard  
Sergio Lamucci  
 
O uso de controle de capitais no Brasil é justificado e parece conseguir ao menos limitar a 
valorização do câmbio, afirmou ontem o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Olivier Blanchard. Para ele, o país não está usando o mecanismo no lugar de outras 
medidas que deveriam ser adotadas, mas como um instrumento a mais entre os disponíveis na 
política econômica.  
 
"Ainda estamos tentando ver o que funciona e o que não funciona, e nenhum controle de 
capitais é perfeito. No caso do Brasil, eles parecem pelo menos limitar a apreciação do 
câmbio", disse Blanchard, que participou de encontro com alunos e professores da Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 
Segundo o economista francês, quando um país recebe um fluxo expressivo de capitais isso 
significa potencialmente que o resto do mundo está disposto a financiá-lo, o que é positivo. A 
questão é que os investidores podem mudar de ideia e pode ser complicado absorver um 



volume muito grande de recursos externos. Nesse caso, o uso de controle de capitais pode se 
justificar, dependendo das condições do país.  
 
Também presente ao evento, o diretor de mercado de capitais do FMI, José Viñals, disse que a 
questão do controle de capitais não é cíclica - é "algo estrutural, que veio para ficar", segundo 
ele. Vinãls lembrou que a crise mudou dramaticamente a percepção de risco dos mercados 
emergentes em comparação com os países desenvolvidos, citando o caso de que o risco-país 
brasileiro, medido pelos chamados swaps de default de crédito (CDS, na sigla em inglês, que 
funciona como um seguro contra o calote do devedor), está menor que o americano. 
 
Com melhores fundamentos, menores níveis de endividamento e com melhores perspectivas 
de crescimento, os emergentes aparecem como uma melhor opção de risco/retorno, disse 
Viñals, acrescentando que, na carteira dos grandes investidores globais, a fatia dos países em 
desenvolvimento ainda é relativamente pequena. Isso indica que, nos próximos anos, essa 
exposição tende a aumentar, devendo intensificar, desse modo, o fluxo de capitais externos.  
 
Viñals respondeu à pergunta mais espinhosa do evento, ao ser questionado por um aluno 
sobre que efeitos a eventual quebra da Grécia produziria sobre países europeus como Portugal, 
Espanha e Portugal e sobre países da América Latina. Ele lembrou o envolvimento do FMI no 
programa de reestruturação na Grécia e disse acreditar que as autoridades gregas possam 
endossar o que foi acertado com a instituição e consigam implementar as medidas de ajuste.  
 
"Mas, se acidentes acontecerem, haverá um impacto financeiro", disse, lembrando, porém, 
que a Espanha tem tomado medidas importantes para recuperar a credibilidade nos mercados 
internacionais, conseguindo descolamento significativo nos últimos meses. 
 
Blanchard acrescentou que, num cenário como o descrito pelo aluno, o maior perigo para o 
Brasil seria o que poderia ocorrer com a Espanha, mas destacou acreditar que, nesse caso, 
"medidas seriam tomadas para proteger os bancos espanhóis, limitando o efeito que poderia 
atingir o Brasil". Esse cenário de ruptura, porém, não é com o qual o FMI trabalha.  
 
Produtores esperam reversão no algodão  
Marta Watanabe  
 
Os produtores de algodão do Brasil ainda esperam uma reversão na decisão de ontem da 
Câmara dos Deputados dos Estados Unidos de suspender o pagamento de US$ 147 milhões 
anuais pelo governo americano ao Brasil. O pagamento é destinado a um fundo para o setor 
de algodão e foi acordado entre os dois países depois que a Organização Mundial do Comércio 
(OMC) condenou os subsídios dados pelo governo americano aos cotonicultores dos Estados 
Unidos. A suspensão do pagamento foi aprovada pelos deputados americanos, mas ainda 
deverá ser votada no Senado. 
 
"Foi um derrota perigosa. Precisamos ter cautela", diz Haroldo Cunha, presidente do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA), em relação à votação de ontem. Ele acredita, porém, que o 
quadro pode ser revertido com os senadores. O assunto, diz, está em constante discussão com 
os parlamentares da situação e também com companhias americanas que receiam os efeitos 
da aplicação de uma retaliação pelo governo brasileiro. 
 
Pelo acordo bilateral, com a suspensão do pagamento o Brasil poderá aplicar a retaliação a 
produtos e serviços importados dos Estados Unidos. Com a retaliação, esses produtos e 
serviços sofreriam uma sobretaxa, impondo uma desvantagem comercial aos fornecedores 
americanos.  
 
A retaliação também não é considerada a melhor saída para as indústrias brasileiras. Há 
muitas trocas intracompanhias e também compra de insumos dos Estados Unidos. Caso 
sofram sobretaxas, as importações de insumos dos americanos podem elevar o custo para 
produção de vários itens no Brasil.  
 



"Não podemos aceitar a suspensão do pagamento, a menos que sejam eliminados os subsídios 
americanos para o algodão", diz Cunha. Segundo ele, caso o pagamento seja realmente 
suspenso, a interrupção deve acontecer a partir de outubro, quando começa o ano fiscal 
americano. Até agora, diz, o governo dos Estados Unidos pagou ao Brasil total de US$ 170 
milhões. Cunha explica que os US$ 147 milhões anuais são pagos em 12 parcelas mensais. 
Pelo acordo, os pagamentos deveriam continuar até a promulgação da nova lei agrícola 
americana, o que está prevista para o ano que vem, mais provavelmente no segundo 
semestre.  
 
"A suspensão de pagamento do contencioso do algodão está num contexto mais amplo, de 
cortes no orçamento americano", explica Welber Barral, presidente do Brazil Industries 
Coalition (BIC), entidade que acompanha assuntos de interesse da indústria brasileira no 
Legislativo americano. "Em meio aos cortes gerais de orçamento está a suspensão do 
pagamento ao Brasil. Mas os US$ 147 milhões são irrisórios em relação ao orçamento 
americano." 
 
Barral diz, porém, que representantes do governo americano têm demonstrado preocupação 
com a suspensão. O receio não é somente com a retaliação. "Isso significaria um recuo nas 
relações bilaterais", concorda Cunha.  
 
Corte pode gerar ciclo de investimentos no país 
Fabiana Batista  
 
Ainda que caia a tarifa de importação de etanol dos Estados Unidos, o Brasil não terá 
condições de atender em grandes volumes o mercado americano no curto prazo. As sucessivas 
quebras na safra de cana-de-açúcar estão reduzindo o crescimento da produção de etanol no 
Brasil, enquanto a demanda interna, incentivada pelas vendas recordes de carros-flex, não 
para de crescer. 
 
Se for concretizada, contudo, a medida pode significar uma nova onda de investimentos - 
também de investidores americanos - em usinas de etanol no Brasil, diz Marcos Jank, 
presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica). A entidade espera que até o fim 
deste ano o governo federal anuncie um pacote de investimentos para incentivar a construção 
de novas indústrias. "Mas se essa nova conjuntura de mercado internacional se confirmar, 
esse ciclo de crescimento tende a ser maior, diz Jank. Segundo projeções da Unica, o Brasil 
precisa investir R$ 80 bilhões nos próximos 10 anos em novas usinas para atender a demanda 
projetada de etanol e açúcar no ano de 2020.  
 
"Atualmente, a Califórnia, por uma política ambiental mais forte, só considera a hipótese de 
usar etanol de cana do Brasil e rejeita o etanol de milho", exemplifica o presidente da Unica. 
 
Se a barreira americana cair, ele vê que o caminho se abrirá para tornar o etanol uma 
commodity de escala mundial, assim como já é o açúcar. "O que assistimos é uma primeira e 
importante vitória, embora não possamos ainda afirmar que ganhamos a guerra", pondera.  
 
Ele acrescenta ainda que a queda da barreira é importante para viabilizar economicamente a 
entrada do etanol brasileiro nos Estados Unidos, mas que há outros fatores que afetam essa 
competitividade, tais como o câmbio. "O Brasil foi um país de custos baixos. Os preços das 
terras, insumos, tudo subiu muito. Não somos mais um país barato", diz Jank. 
 
Além disso, ele reconhece que o país não conseguirá ser um grande exportador de etanol no 
curto prazo. Desde o ciclo passado, o país precisa importar etanol dos EUA, ainda que em 
volumes pequenos, para fechar a conta de seu abastecimento interno. 
 
A previsão da consultoria Datagro, uma das mais importantes nessa área no país, é de que o 
Brasil terá que importar nessa safra de cana (2011/12), que vai até abril do ano que vem, 
ainda mais etanol do que na temporada anterior. A empresa estima a necessidade de trazer do 
exterior 770 milhões de litros do biocombustível, ante os 455 milhões de litros estimados para 



o ciclo passado - número que ainda depende da confirmação da chegada de 240 milhões de 
litros na região Nordeste até o mês de agosto, quando termina a safra 2010/11 na região. 
 
A maior necessidade de importação se deve, mais uma vez, à quebra da safra de cana no 
Centro-Sul, região que responde por 90% da produção brasileira de cana-de-açúcar. Pela 
primeira vez em dez anos a safra do Brasil não vai crescer na comparação com a anterior, 
segundo a Datagro. "Não vemos esse cenário desde a safra 1999/2000", completa Plínio 
Nastari, presidente da consultoria. 
 
Em abril, quando a moagem começou, o mercado previa que o processamento de cana seria 
da ordem de 555 milhões de toneladas, praticamente o mesmo do realizado no ano passado. A 
própria Datagro previu em maio que a safra seria de 554 milhões de toneladas. Mas ontem a 
empresa reduziu sua estimativa de moagem para 536 milhões de toneladas de cana-de-açúcar 
no Centro-Sul. O número é 3,2% menor do que a previsão de maio e 3,6% menor do que a 
safra passada.  
 
O efeito é que a produção de etanol - e de açúcar - deve cair. A Datagro estima recuo dos 
24,12 bilhões de litros previstos em maio para atuais 23,24 bilhões de litros. Na safra passada, 
a oferta foi maior, de 25,3 bilhões de litros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 


