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Histórico dos incentivos ao Etanol 

¨  Energy Policy Act de 1978 - a primeira lei federal 
a garantir subsídios ao etanol, concedendo isenção 
fiscal de US$0.40 por galão de etanol  

¨  Crude Oil Windfall Profit Tax Act de 1980 - o 
crédito tributário de US$0.40 por galão de etanol. 
Nesse mesmo ano foi criada uma tarifa secundária 
sobre as importações de etanol no valor de 
US$0.54 por galão.  



Histórico dos incentivos ao Etanol 

¨  Em 1982, o incentivo fiscal passou a valer US$0.50 
por galão de etanol, por meio do Surface 
Transportation Assistance Act e em 1984 esse valor 
passou a ser US$0.60. 

¨  Em 1990, por meio do Omnibus Budget 
Reconciliation Act, houve uma redução e o incentivo 
fiscal passou a ser de US$0.54 por galão, porém 
os subsídios foram renovados até o ano de 2000.  

n Os produtores menores, de capacidade inferior a 30 
milhões de galões por ano, também conquistaram um crédito 
tributário adicional de US$0.10 por galão com limite de até 
15 milhões de galões. 



Histórico dos incentivos ao Etanol 

¨  O Clean Air Act de 1990 estabeleceu o uso de 
aditivos oxigenantes na gasolina, garantindo assim 
maior demanda para o etanol e o éter-metil-
terciário-butílico (MTBE, em inglês). 

¨  Em 1998 houve mais uma lei, Transportation 
Efficiency Act of the 21st Century, que permitiu que 
os subsídios continuassem até 2007, porém 
estabelecendo o valor de US$0.51 por galão até o 
ano de 2005.  



¨  Em outubro de 2004, Bush assinou a Lei HR 4520, The 
American Jobs Creation Act of 2004, a qual criou o 
Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC). 

¨  VEETC é um crédito tributário ao “misturador” no 
recolhimento do imposto específico sobre combustíveis, 
sendo este calculado sobre o volume de 10% de etanol 
de qualquer origem misturado à gasolina.  

¨  as refinarias passaram a receber um crédito tributário de 
US$0.51 por galão de etanol misturado à gasolina.  



Histórico dos incentivos ao Etanol 

¨  A Farm Bill de 2002 foi a primeira a incluir título referente 
a Energia, sendo esta renovada em 2008.  

¨  Na Farm Bill de 2008, foram garantidos subsídios a 
produção de biocombustíveis, principalmente um maior 
apoio para a produção de etanol celulósico. 

¨  A tarifa secundária foi estendida pela Farm Bill de 2008 
até 3/12/2010 e depois a mesma foi renovada por mais 
um ano.  
¤ Não se aplicava a países do Dominican Republic-Central America-

United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR).   

¨  Este valor foi reduzido a US$0.45 por galão na Farm Bill 
de 2008  



Histórico dos incentivos ao Etanol 

¨  O Energy Policy Act de 2005 criou o Renewable Fuel 
Standard (RFS), o qual prevê volumes obrigatórios 
de combustíveis renováveis no transporte, isto é, 
garante a demanda do etanol. Inicialmente a meta 
de consumo era 4 bilhões de galões de etanol em 
2006 e de 7.5 bilhões de etanol até 2012  

¨  Em janeiro de 2007 já começaram as propostas de 
ampliar o RFS 



2. Ampliação do RFS 

¨  ARS Proposta 20 in 10: 
¤ National Economic Council (NEC) 
¤   Council of Economic Advisors (CEA)  
¤ Department of Treasury  

¨  Disputa no Senado 
¤ Energy and Natural Resources (ENR)  
¤   Environmental and Public Works (EPW)  

¨  Rep. Nancy Pelosi (D-CA) – Speaker of the house 



Consumo de etanol de milho nos Estados Unidos 
(1980-2022) 

 
Fonte: SCHNEPF, 2013, p. 7. 



Contribuições por votos para H.R. 6 na Câmara dos 
Representantes em 2007  

Fonte: Maplight 



Contribuições por votos no Senado para a H.R. 6 em 2007  

Fonte: Maplight 



Metas de volume para combustíveis renováveis 
propostas pelo Congresso no RFS2 (2008-2022) 

Fonte: EPA 





3. ADVOCACY COALITION 
FRAMEWORK 

1.  that understanding the process of policy change - and the 
role of policy-oriented learning therein - requires a time 
perspective of a decade or more.  

2.  that the most useful way to think about policy change over 
such a timespan is through a focus on 'policy subsystems,' 
i.e. the interaction of actors from different institutions 
interested in a policy area.  

3.  that public policies (or programs) can be conceptualized in 
the same manner as belief  systems, i.e. as sets of value 
priorities and causal assumptions about how to realize them 
(SABATIER; JENKINS-SMITH, 1988, p.131) 
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Hipótese 

¨  "perturbações significativas externas ao 
subsistema (por exemplo, mudanças em condições 
socioeconômicas, na opinião pública, nas coalizões 
de governo do sistema, ou em políticas 
provenientes de outros subsistemas) são uma causa 
necessária, mas não suficiente para uma 
mudança de um programa governamental" 



Metodologia 

¨  A formulação teórica da ACF comporta e incentiva 
a utilização de diferentes métodos de pesquisa, 
qualitativos e quantitativos 

¨  os métodos qualitativos permitem identificar e analisar percepções e 
causalidades envolvidas nos processos interativos dentro dos subsistemas a 
partir de entrevistas, questionários, discursos, conteúdo legislativo e 
documental disponibilizados pelos membros das coalizões, sejam eles 
grupos de interesses, think tanks, autoridades ou jornalistas; os métodos 
quantitativos, inclusive a aplicação de instrumentos econométricos, podem 
ser utilizados para avaliação da relação entre financiamentos de 
campanha, gastos de lobby e resultados das votações congressuais, por 
exemplo (WEIBLE, SABATIER, MCQUEEN, 2009, p. 126-127; WEIBLE et al. 
2011, p. 353).  



Subsistema do etanol 

Coalizão Etanol 
•  Associações do etanol 
•  Produtores de milho 
•  Algumas ONGs ambientais 
•  Institutos de pesquisa associados 

a universidades 
•  Agências do governo 

Coalizão oposta 
•  Indústria do Petróleo 
•  Indústria alimentícia 
•  Algumas ONGs ambientais 
•  Institutos de pesquisa 

associados a universidades 



Canais de influência 

USDA 

USTR 

•  APAC 
•  ATAC 
•  ITAC 

EPA 
•  iLUC 
•  E15 

DOE •  ERRE e 
labs. 
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Número anual de lobistas dedicados a EPA 
(1998-2018)  



Esquema de ciclo de vida do RIN no RFS  

Fonte: EPA. Disponível em: https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/renewable-
identification-numbers-rins-under-renewable-fuel-standard 



Fonte: Regulatory Studies, George Washington University, 2018. 
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Fonte: EPA, Elaboração Nossa 



Disponível em: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/trump-said-to-
hit-refiners-with-biofuels-boost-amid-dispute>  



Disponível em: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-28/trump-s-
promises-to-forgotten-man-undercut-by-wage-stagnation>  



4. Padrões da Califórnia 

¨  Já no Estado da Califórnia, o California’s Global 
Warning Solutions Act de 2006 (AB 320) 
estabeleceu como objetivo do estado a redução de 
suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
equivalente aos níveis de 1990 até 2020 (valor 
aproximado de 10%).  

¨  Este estatuto qualificou o California Air Resources 
Board, conhecido como CARB, para o 
desenvolvimento e a implementação de 
regulamentações em múltiplos setores para atingir 
tal objetivo.  



¨  Em janeiro de 2007, a Ordem Executiva S-01-07 
foi emitida pelo então governador Arnold 
Schwarzenegger, solicitando ao CARB que 
determinasse se um programa de combustível com 
baixo teor de carbono (LCFS) poderia ser adotado 
sob a AB32 para reduzir a intensidade de carbono 
dos combustíveis de transporte da Califórnia em 
pelo menos 10% até 2020.  

¨  A resposta do CARB veio em abril de 2010 através 
da adoção de um conjunto final de regulamentos. 



Performance do LCFS na Califórnia, 
2011-2020 

Fonte: CARB, 2017. Disponível em: https://www.arb.ca.gov/fuels/lcfs/dashboard/
dashboard.htm 



https://farmpolicynews.illinois.edu/2017/10/usda-ers-u-s-exports-ethanol/ 

5. Comércio de etanol entre Brasil e EUA 
 



Disponível em: https://ethanolrfa.org/wp-content/uploads/2018/02/2017-U.S.-
Ethanol-Trade-Statistics-Summary_CORRECTED2.pdf 



Fonte: https://ethanolrfa.org/wp-content/uploads/2018/08/exportphoto.jpg 



https://ethanolrfa.org/wp-content/uploads/2018/02/2017-U.S.-Ethanol-Trade-Statistics-
Summary_CORRECTED2.pdf 



Disponível em: https://ethanolrfa.org/wp-content/uploads/2018/02/2017-U.S.-
Ethanol-Trade-Statistics-Summary_CORRECTED2.pdf 



Considerações Finais 

¨  Existe uma necessidade de aprofundar os 
conhecimentos sobre o processo regulatório nos 
Estados Unidos, em especial, a regulação do 
mercado de combustíveis. 

¨   As lições aprendidas no RFS bem como suas boas 
práticas podem servir aos nossos gestores públicos 
como parâmetros nos programas brasileiros, como o 
RenovaBio. 



¨  Mais informações e referências:  
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/137930 
 


