
Com a defasagem entre os pre-
ços domésticos e internacionais
da gasolina e do diesel chegan-
do a 30%, um reajuste dos com-
bustíveis parece inevitável num
horizonte próximo, o que deve
se consolidar logo depois das
eleições municipais. A projeção
é da Tendências Consultoria,
que estima em 10% a elevação
dos combustíveis na refinaria.

Embora amortecido, o au-
mento chegará às bombas dos
postos — 4,6% para a gasolina e
5,9% no diesel —, ao contrário
do que aconteceu nas últimas
correções dos preços dos com-
bustíveis — que em julho atingi-
ram gasolina e diesel e, em agos-
to, apenas o diesel. Desta vez, a
alta chega ao consumidor por-
que não há mais margem de
compensação via redução da Ci-
de (Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico).

O ministro da Fazenda, Gui-

do Mantega, descartou novos
aumentos nos preços dos com-
bustíveis no curto prazo: “Já rea-
justamos os preços duas vezes
esse ano. Não dá para ficar to-
da hora pensando em reajuste.
Não sei quando haverá ou-
tro”, disse em entrevista ao
jornal O Estado de São Paulo.

O descolamento entre os
preços internos e as cotações
internacionais se manteve,
apesar dos reajustes, porque a
alta foi mais aguda no merca-
do global.

Desde julho, com a redução
na oferta pelo Irã, o preço do
barril de petróleo vem flutuan-
do acima da faixa de US$ 100.
Contudo, os preços atuais da
gasolina nos postos brasileiros
são condizentes com o petró-
leo Brent a US$ 87 o barril.

O descasamento impõe pre-
juízos à Petrobras, que, para
atender o mercado interno, im-
porta gasolina e diesel e preços
mais elevados dos que aqueles
que pratica aqui. No segundo

trimestre deste ano, o prejuízo
da companhia foi de R$ 1,3 bi-
lhão, sendo que a área de abas-
tecimento foi a que teve a
maior contribuição negativa,
de R$ 11,6 bilhões. “É insusten-
tável no longo prazo”, diz o ana-
lista Walter De Vitto.

Ele ressalta que, apesar da de-
manda enfraquecida nos últi-
mos meses, devido à crise na Eu-
ropa e nos EUA, problemas nas
áreas produtivas — Mar do Nor-
te, Sudão do Sul e Síria — mante-
rão as cotações pressionadas.

“E, tendo em vista a limitada
capacidade de refino do país, a
perspectiva de expansão da eco-
nomia — e da demanda por com-
bustíveis — e a manutenção do
quadro de escassez do etanol, a
tendência de aumento das im-
portações de gasolina e diesel
deve se manter.

Se o governo permitir o in-
cremento nos preços dos com-
bustíveis, o Brasil entrará em
2013 com pressão inflacionária
sobre o setor de transportes e a
indústria — que aparecerão no
IPCA (Índice de Preços ao Con-
sumidor), indicador oficial do
país, medido pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV).

“É um contra-senso permi-
tir essa alta num momento em
que se fala, por exemplo, em
desoneração da energia para
dar mais competitividade à in-
dústria”, avalia Antônio Carlos
Gois, analista senior da Tov
Corretora. ■

O presidente e CEO da Bunge
Brasil, Pedro Parente, afirmou
que as empresas do setor su-
croalcooleiro têm investimen-
tos represados de R$ 100 bi-
lhões na produção de etanol e
açúcar. Segundo ele, esses in-
vestimentos serão feitos quan-
do houver solução para os pro-
blemas que o setor enfrenta ho-
je, principalmente em relação à
perda de competi-
tividade do eta-
nol frente à gasoli-
na e aos encargos
tributários.

Parente disse
que, resolvidas es-
sas questões, es-
ses investimentos
devem ser em-
preendidos em até cinco anos.
O executivo contou que espera-
va confirmação do ministro Gui-
do Mantega de que a gasolina
não terá seu preço alterado no
curto prazo. “O ministro não
iria dizer publicamente que os
preços da gasolina precisam ser
elevados, mas o setor sucroal-
cooleiro sabe que o governo
tem ciência dos problemas e dis-
posição para solucioná-los”,
afirmou. A questão, de acordo
com o executivo, é a percepção

de urgência do governo para re-
solver esses pontos, que é dife-
rente da do setor produtivo.

Ele lembrou que 95% dos
componentes industriais usa-
dos pelo setor sucroalcooleiro
são de fabricação nacional e que
novos investimentos trariam
um impulso significativo para o
segmento nacional de máqui-
nas e equipamentos. O executi-
vo criticou a forte tributação e o
ambiente complexo para que
projetos tramitem junto aos ór-

gãos oficiais, o
que acaba tornan-
do o dia a dia do
empresário um
“inferno”, afas-
tando possíveis
investidores.

Parente disse
que o Brasil está
caminhando pa-

ra perder o programa do etanol
em função da redução de com-
petitividade do combustível re-
novável em relação à gasolina.
Mantega colocou panos quen-
tes na expectativa do setor de
haver uma reforma tributária
via ICMS no curto prazo, o que
poderia criar competitividade
para a indústria do etanol. Pa-
rente salientou que o governo
está esquecendo da capacidade
do setor sucroalcooleiro em ge-
rar empregos. ■

Após eleição, gasolina
vai subir na bomba

Falta de incentivo
ao etanol inibe
investimentos
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Embora amortecido, o aumento chegará aos consumidores. Projeções
apontam para um reajuste de 4,6% na gasolina e de 5,9% no diesel

Segundo o presidente da Bunge, Pedro Parente,
empresas do setor têm R$ 100 bilhões represados

Setor
sucroalcooleiro

se queixa do
preço da gasolina

e da alta carga
tributária

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse na última sexta-feira que,
embora a projeção de crescimento da economia tenha sido revista de 3%
para 2%, a atividade econômica brasileira está em pleno aquecimento
neste segundo semestre. “Temos que parar de olhar para trás.
Conhecemos os detalhes da economia, acompanhamos vários setores
e temos indicadores que apontam para a retomada”, declarou, ao
participar de evento da revista Exame na capital paulista”, disse. ABr
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Desde julho, com menorofertapelo Irã, opreço dobarril depetróleovariaacimadafaixadeUS$ 100

Parente:“Governoesqueceque setorgera muitos empregos”
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