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Benefícios da medida para o consumidor serão debatidos por deputados e entidades envolvidas na produção
e distribuição do combustível de cana
Nesta terça-feira (06), a Câmara Federal promoverá uma nova audiência pública para debater sobre a venda
direta de etanol pelas usinas para os postos de combustíveis, ainda restrita às distribuidoras por resolução da
ANP, mesmo frente ao encarecimento do produto para o consumidor final, como foi demonstrado pela
Federação dos Plantadores de Cana do Brasil (Feplana) durante a audiência anterior, na Comissão de Minas e
Energias. Desta vez, a pedido do deputado João Fernando Coutinho (PSB-PE), o assunto será abordado na
Comissão de Defesa do Consumidor, às 14h30.
Os argumentos favoráveis à manutenção da exclusividade da venda pelas distribuidoras já foram até
desqualificados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão do governo federal. Em
uma nova nota técnica produzida em setembro, o Cade recomendou que a ANP repense tal limitação à
comercialização do etanol e que, dentre os motivos expostos, não há fundamento para mantê-la amparada em
suposições referentes à eventual prevenção das normas tributárias e regulatórias e outros prejuízos. O Cade
entendeu que não “parecem ter substrato fático”. Com a venda direta, a Feplana e demais entidades
defensoras garantem que não haverá perdas de receita para os estados e à União, como defendem que não
haja redução de imposto
“A venda direta do etanol pela usina é só mais uma opção para os postos poderem comprar, sobretudo
aqueles que ficam mais próximos da usina, barateando o combustível pois não precisará percorrer longos
percursos da distribuidora até o ponto de venda para o consumidor final”, ressalta Alexandre Andrade Lima,
presidente da Feplana. Ele será palestrante na audiência na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
Federal. O presidente do Sindicato da Indústria do Álcool e Açúcar de Pernambuco, Renato Cunha, também
participará. Ambos são favoráveis à venda direta.
Andrade Lima reforça que a venda direta é só mais uma opção e todas as distribuidoras poderão continuar
comercializando livremente o etanol. O que não haverá mais é a proibição às usinas de venderem o
combustível que produzem. O Senado inclusive aprovou a referida lei. Só falta a Câmara dos Deputados.
Lima aproveita para desmistificar argumentos referente a problemas tributários. Na última semana, em
reunião com Renato Cunha e a cúpula da Receita Federal, em Brasília, ele tratou do tema em especial sobre o
PIS/Confins do etanol com a venda direta. Na ocasião, recebeu a sinalização de que tudo é possível de ser
adaptado, desde que a nova lei seja aprovada na Câmara Federal ou através do posicionamento judicial.
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