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NOVA YORK

Os contratos futuros de petró-
leo renovaram ontem a máxima
cotação em nove meses na Bolsa
Mercantil de Nova York (Ny-
mex, na sigla em inglês), chegan-
do perto de US$ 110 por barril. A
escalada se explica por temores
de que a tensão em torno do Irã
tire do mercado parte da exporta-
ção da commodity pelo país,
quinto maior exportador global.

O petróleo para entrega em
abril fechou em alta pela sétima
sessão consecutiva na Nymex. O
preço do barril avançou 1,8% (ou
US$ 1,94), encerrando os negó-
cios a US$ 109,77. É o maior va-
lor de fechamento desde maio
do ano passado. Na máxima do
dia, bateu em US$ 109,95. Na se-
mana, o barril subiu 6,32%. Em
Londres, o barril do tipo Brent
para entrega em abril fechou
com alta de 1,5%, cotado a US$
125,47. É o fechamento mais ele-
vado do Brent em dez meses.

Ontem, a agência Associated
Press informou, com base em
um relatório confidencial da

Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (Aiea), que o Irã te-
ria expandido sua capacidade de
enriquecer urânio nos últimos
quatro meses. Durante a sema-
na, a Aiea também informou que
as negociações com o Irã para
aprofundar a inspeção de instala-
ções nucleares estavam paradas.

“Parece que não estamos ten-
do nenhum progresso na ques-
tão do Irã”, disse Peter Donovan,
vice-presidente da corretora
Vantage Trading.

Segundo a agência Reuters, o
governo dos Estados Unidos já
considera a hipótese de lançar
mão de parte das reservas de pe-
tróleo. Em entrevista à CNBC, o
secretário do Tesouro, Timothy
Geithner, disse que “e óbvio que
o Irã pode provocar vários danos
à economia global”. Além disso,
a Arábia Saudita, maior exporta-
dora mundial da commodity, já
teria elevado as vendas externas
em 20% nos últimos dias.

OCDE. Lançar mão dos esto-
ques de petróleo não é uma res-
posta adequada à recente eleva-
ção dos preços da commodity,
afirmou ontem o secretário-ge-
ral da Organização para a Coope-

ração e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), Angel Gurría,
na Cidade do México. Ele partici-
pa de uma reunião de ministros
das Finanças e presidentes de
Banco Central dos países do
G-20, que reúne as nações mais
industrializadas e as principais
potências emergentes do mun-
do. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Petróleo chega perto de US$ 110 e
atinge maior cotação em 9 meses
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Plano prevê
aumento
do uso do
etanol
Setor se surpreendeu com anúncio do governo
e desconfia de plano com ações de longo prazo

Crítica. Medidas anunciadas já estavam em vigor, diz setor

Eduardo Magossi / SÃO PAULO

O setor sucroalcooleiro foi
surpreendido duplamente on-
tem com a divulgação de um
Plano Estratégico do Setor Su-
croalcooleiro pelo governo fe-
deral. Além de não esperar o
anúncio nesta semana de car-
naval, constam do documento
apenas medidas já anunciadas
em outros momentos.

O setor ficou temeroso de que
o anúncio deste pacote seja um
sinal de que um verdadeiro con-
junto de medidas de longo prazo
para o setor não seja elaborado
pelo governo tão cedo.

O plano divulgado ontem pelo
Ministério da Agricultura prevê
a ampliação da participação do
etanol hidratado para cerca de
50% a 55% da frota de carros le-

ves do Brasil. Porém, não consi-
dera a atual situação da indús-
tria nem as condições do merca-
do em que o próprio governo
mantém os preços da gasolina
congelados há cinco anos, o que
tira a competitividade do hidra-
tado na maior parte do País.

O documento divulgado pelo
Ministério da Agricultura afir-
ma que o plano está apoiado em
três medidas para atender o au-
mento da demanda interna e ex-
terna de etanol. A primeira delas
seria a renovação de 6,4 milhões
de hectares de cana-de-açúcar
até 2015, com um custo estima-
do em R$ 29 bilhões.

A segunda ação seria investir
R$ 8,5 bilhões para recuperar a
capacidade instalada da indús-
tria, que opera com capacidade
ociosa de mais de 100 milhões
de toneladas de cana. A terceira
e última medida seria elevar a
oferta de matéria-prima para as
indústrias. Nas três medidas, es-
tão previstos investimentos da
ordem de R$ 60 bilhões até 2015.
Os recursos viriam do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

Sem novidade. Fontes expli-
cam que estas linhas já encon-
tram-se disponíveis, pelo me-
nos na teoria. Segundo o executi-
vo de uma multinacional que re-
centemente chegou ao País, na
prática, o dinheiro liberado para
a renovação da cana no BNDES
ainda não está nos bancos. “Mas
o período de plantio já está aca-
bando. Se os recursos não chega-
rem no momento definido, não
adiantarão nada”, explica.

A União da Indústria de Cana-
de-Açúcar (Unica) informou
que as medidas realmente já são
conhecidas do setor e do merca-
do e que são benéficas, mas não
existe nenhuma novidade.

Executivo de um dos princi-
pais grupos sucroalcooleiros do
País afirmou que o plano divulga-
do ontem coloca premissas e me-
tas a serem atingidas – como a
manutenção de um mercado de
até 55% da frota de veículos leves
para o hidratado – sem levar em
consideração a atual situação da
indústria nem do mercado. O fa-
to do preço da gasolina permane-
cer praticamente inalterado nos
últimos cinco anos retirou a
competitividade do etanol hidra-
tado em quase todo o País.

“Como vamos produzir mais
hidratado se ele apenas fica com-
petitivo em relação à gasolina
quando está abaixo do custo de
produção?”, disse um produtor,
espantado pelas premissas do
programa divulgado. “Voltare-
mos a ter mais de 50% do merca-
do de combustíveis quando os
investidores tiverem segurança
para retornar os investimen-
tos.”

Além disso, o governo anun-
ciou na última semana o preço
teto para o leilão de energia que
acontecerá em março. O preço,
de R$ 112 por Megawatt/hora
(MWh), é 20% inferior ao preço
do último leilão, que foi de R$
139. Para um projeto de cogera-
ção de bioeletricidade de cana
ser viável, o preço deve beirar os
R$ 140 por MWh.
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● Plano

Escalada do preço do
barril se deve aos
temores de que o Irã
reduza as exportações
da commodity

50% a 55%
é a previsão do governo para a
participação do etanol hidrato na
frota de carros leves

R$ 8,5 bi
é o investimento previsto para
recuperar a capacidade da indús-
tria do setor
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B5.




