
C economia4 A GAZETACUIABÁ, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2011

ELAINE PATRICIA CRUZ

SÃO PAULO/ABR

Diante de uma safra considerada desas-
trosa por técnicos do setor, o presidente da
União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Uni-
ca), Marcos Jank, diz que é preciso dar com-
petitividade ao etanol brasileiro. A medida
mais importante, para o representante dos usi-
neiros, é a desoneração tributária do etanol,
em especial do Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins). Hoje, as usinas
pagam 9,25% de PIS/Confins.

“Estamos estimando que, em 2020, va-
mos produzir 1,2 bilhão de toneladas de cana
e 40% dessa cana vão para a produção de eta-
nol. E a grande
questão é a com-
petitividade. O
mais importante é
a redução dos tri-
butos que são co-
brados sobre o eta-
nol”. Segundo ele,
o etanol deveria
ter o mesmo trata-
mento da gasolina,
beneficiada pela redução da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide).
“Entendemos que o etanol tem que passar pe-
lo mesmo processo. Hoje, a tributação que in-
cide sobre a gasolina está na faixa de 35% do
preço de bomba e a do etanol, em 31%. Acha-
mos que deveria também haver redução sobre
o etanol (para torná-lo mais competitivo)”.

De acordo com o presidente da Unica,
os estados também poderiam reduzir o Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), assim como ocorreu em São Paulo,
que baixou de 25% para 12,5% a alíquota do
imposto. O balanço do setor, até novembro,
mostra que a moagem da cana-de-açúcar atin-

giu 488,46 milhões de toneladas na região
Centro-Sul do país, queda de 10,23% em rela-
ção ao volume processado no mesmo período
de 2010 (544,12 milhões/t). Na 2ª quinzena de
novembro, foram moídas 9,11 milhões (t), me-
nos da metade do que foi processado no mes-
mo período na safra passada.

A produtividade da cana no período
agrícola 2011/2012 foi a menor em 24 safras,
diz Luiz Antonio Dias Paes, gerente de Produ-
tos do Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC). “Essa safra foi um desastre total em
termos de produtividade”, consequência do
clima, com ocorrência de geadas e estiagens
prolongada no inverno, e a menor renovação
do canavial, resultado da crise econômica.

Do que foi processado na 2ª quinze-
na de novembro,
44,58% foi para a

fabricação de
açúcar (498,60
mil/t). A produ-

ção de etanol,
por sua vez, so-
mou 383,8 mi-
lhões de litros,
sendo 99,6 mi-
lhões (l) de anidro

e 284,20 milhões (l) de hidratado.
No acumulado da safra, até o fim de no-

vembro, foram produzidos 20,38 bilhões (l) de
etanol, sendo 7,89 bilhões (l) de anidro e 12,49
bilhões (l) de hidratado. A produção de açúcar
somou quase 31 milhões de toneladas.

Até 2020, a expectativa dos usineiros
é dobrar a produção, de 555 milhões de to-
neladas para 1,2 bilhão de toneladas. Para
atingir esse resultado, o executivo calcula
que serão necessárias 120 novas usinas.
“Precisamos produzir muito mais cana para
atender a todos os mercados que a gente
tem e, para isso, precisamos de políticas pú-
blicas e privadas também”.

ETANOL Safra 11/12 foi considerada “desastrosa”; entidade avalia que é preciso aumentar competitividade

Indústrias querem incentivos
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Até novembro, moagem da cana atingiu 488,46 milhões de toneladas na região Centro-Sul do país, queda de 10,23% em relação a 2010

panorama
Calçados

A Receita Federal vai endurecer
a fiscalização na importação
irregular de calçados. Até sexta-
feira (16), deverão ser anunciados
os novos procedimentos para o
setor. Em agosto, o governo já tinha
anunciado o aumento do controle
nas importações de produtos
têxteis e de vestuário com a
Operação Panos Quentes 3. Deverá
ser firmado ainda um convênio
técnico com a Associação
Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados). Objetivo é
a troca de informações entre a
entidade e a Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira (Coana)
para melhorar a identificação dos
produtos irregulares.

Agronegócio

O Produto Interno Bruto (PIB)
do agronegócio brasileiro cresceu
6,12 % em 2011, alcançando R$
822,9 bilhões. Apesar das
incertezas para 2012, a
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) prevê para
o próximo ano um faturamento de
R$ 318 bilhões, com crescimento
de 7,98% em relação a 2011.
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O medo do brasileiro de
perder o emprego aumentou em
dezembro, segundo pesquisa da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), divulgada nesta
terça-feira (13). O Índice de
Medo do Desemprego, medido
trimestralmente, ficou em 81,6
pontos em dezembro, um cresci-
mento de 3,7% na comparação
com setembro deste ano, quan-
do o indicador ficou em 78,7
pontos. Em relação a dezembro
do ano passado, o medo do de-
semprego cresceu 2,9%. O índi-
ce é de base 100 e quanto mais
alto, maior o medo das pessoas
de perderem o emprego. Apesar
do aumento, a CNI avalia que o
“medo do desemprego perma-
nece baixo”, já que o “índice
mantém-se muito próximo de
seu piso histórico, observado
em setembro”. O economista da
CNI Marcelo Azevedo explica

que, como o índice em setembro
estava em um patamar muito
baixo, a expectativa era de que
voltaria a crescer. 

Ele destaca, porém, que se
o cenário econômico mundial
adverso permanecer, a tendência
é de que o medo do desemprego
continue a aumentar nos próxi-
mos meses. “Na próxima pesqui-
sa, a ser divulgada em março,
nossa expectativa é de que o índi-
ce cresça novamente”. Das mais
de 2 mil entrevistas realizadas,
19,2% afirmaram em dezembro
estar com muito medo do desem-
prego, contra 12,8% em setem-
bro. O percentual de pessoas que
afirmaram estar com um pouco
de medo do desemprego caiu de
30,2% em setembro para 23,1%
em dezembro. Já aqueles que es-
tão sem medo do desemprego
passaram de 57,0% dos entrevis-
tados em setembro para 57,7%. 

A pesquisa ouviu 2,002 mil
pessoas em 141 municípios bra-
sileiros de 2 a 5 de dezembro. Tendência é que este receio continue nos próximos meses
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Medo de perder emprego
está maior em dezembro

Recursos

Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) homologou a
destinação de R$ 4,3 bilhões para
financiamento da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE)
em 2012. O mecanismo foi criado
em 2002 para promover a
competitividade da energia
produzida a partir de fontes eólica,
pequenas centrais hidrelétricas,
biomassa, gás natural e carvão
mineral, nas áreas atendidas pelos
sistemas interligados. 

Fonte

Os recursos destinados à CDE
são provenientes de multas
aplicadas pela Aneel e pagamentos
de quotas anuais por parte de todos
os agentes que comercializem
energia com o consumidor final. A
agência fixou para os agentes a cota
anual de R$ 3,7 bilhões. Os recursos
destinados hoje pela Aneel incluem o
pagamento de R$ 556,9 milhões
pelas hidrelétricas, referentes ao
Uso de Bem Público (UBP).
Depósitos feitos como pagamento
de multas de novembro de 2010 a
outubro de 2011, por sua vez,
totalizaram reserva de R$ 104,5 mi. 

Vendas de etanol, 
entre abril e 1º de 
dezembro, somaram
14,61 bilhões de litros


