
O BRASIL É FLEX
O bicombustível venceu: de cada dez carros novos vendidos no país, seis
funcionam com gasolina e álcool. A tecnologia brasileira atrai o interesse
internacional, gera novos negócios e entra de vez na rotina do consumidor
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N os postos de gasolina, as bombas de álcool não
estão mais às moscas. Em algumas grandes
cidades, já se vê até fila, Nas concessionárias,

de cada dez carros novos do estoque, sete têm motor
que funciona tanto a álcool como a gasolina ou com
a mistura dos dois. Nas montadoras, não vai demo-
rar muito para que toda a linha saia de fábrica com
esse novo motor. A Citroen e a Honda, que ainda não
haviam lançado modelos desse tipo, avisaram que
em breve vão fazer sua estréia na categoria.

Esses são sinais de novos tempos na indústria au-
tomobilística nacional. Do ponto de vista do consu-
midor, hoje trata-se de um caminho de mão única:
a tendência é que todos os novos carros do Brasil se-
jam do tipo flex fuel. Do ponto de vista de negó-
cios, é uma novidade e tanto. Nenhum outro país no
mundo domina a cadeia do bicombustível do co-
meço ao fim. O Brasil tem área sobrando para plan-
tar cana, agricultura moderna e competitiva e tra-
dição na produção de álcool. " O Brasil tinha todas as
condições para avançar nesse campo. Faltava ape-
nas desenvolver a célula bicombustível. Agora isso
já é realidade", afirma Rogélio Golfarb, presidente
da Anfavea.

O que faltava para completar a cadeia, ou seja a
tecnologia, representa um dos grandes trunfos do país.
Essa é a chance de exportar um produto de alto va-
lor agregado e genuinamente brasileiro. "O projeto
foi desenvolvido por engenheiros de Hortolândia (in-

terior de São Paulo)", diz Silvério Bonfiglioli, presi-
dente da italiana Magneti Marelli no país, uma das
empresas que desenvolveu o software responsável
por fazer o motor funcionar com combustíveis dife-
rentes. Ainda não há exportação em massa do produ-
to, mas, se depender do interesse estrangeiro, as chan-
ces de gerar negócios milionários são enormes.

A Magneti já fechou um contrato com uma mon-
tadora chinesa para vender o programa. No final
de setembro, engenheiros da Magneti Marelli da Chi-
na desembarcam em Hortolândia para os testes fi-
nais da tecnologia. A idéia é mostrar aos estrangei-
ros as vantagens e o funcionamento dessa inovação.
No Brasil, o programa vai gerar receitas de R$ 280
milhões para a companhia neste ano, contra R$ 150
milhões em 2004. O entusiasmo é tanto que a ita-
liana já prepara a próxima geração dos flex. "É um
motor que vai funcionar com gás, álcool anidro ou hi-
dratado e gasolina", diz Bonfiglioli. A promessa é
que o tetraflex esteja no mercado no início de 2006.

A alemã Bosch, que divide a paternidade da tec-
nologia com a italiana, tem um quarto do seu fatura-
mento proveniente do flex. A empresa já vende o soft-
ware para países que autorizaram a adição de álcool
à gasolina, como Estados Unidos e União Européia.
"Há poucas semanas fomos convidados pelo gover-
no alemão para apresentar nossos produtos. O in-
teresse pelo sistema flex fuel é cada vez maior", diz
Fábio Souza Ferreira, gerente de Desenvolvimento
de Produto da Bosch. No mês que vem, um grupo de
senadores americanos vem conhecer a experiência



brasileira de uso do álcool, menos poluente do que o
abastecimento só com gasolina ou diesel.

O carro bicombustível provou ser uma tendência
irreversível, forçando todas as montadoras a entrar
na onda. Em 2003, quando foi lançado o primeiro mo-
delo pela Volkswagen, o motor flex representou ape-
nas 4% das vendas. Em agosto deste ano, a previsão
é que, de cada dez novos carros emplacados no país,
seis sejam bicombustível. "O futuro da GM são os bi-
combustíveis", diz José Carlos Pinheiro Neto, vice-
presidente da GM, que participou das negociações
em 2001 para obter redução de imposto para os car-
ros do tipo flex. "O modelo bicombustível veio pa-
ra ficar", diz Cledorvino Belini, presidente da Fiat.
"Se faltar álcool, o consumidor tem a gasolina. Ele
escolhe aquilo que melhor lhe convier."

O brasileiro que vai comprar um carro zero tam-
bém pensa assim. As vendas estão crescendo nes-
te ritmo porque a mentalidade do consumidor mu-

de ficar na mão por falta de combustível. "O bicom-
bustível eliminou todos os traumas do passado. O
que jogou por terra o programa do álcool no pas-
sado foi o fantasma do desabastecimento", expli-
ca o consultor André Beer.

Tudo conspira a favor do bicombustível. Na sema-
na passada, o preço do barril do petróleo atingiu im-
pressionantes US$ 65. Alguns especialistas fazem
previsões ainda mais alarmantes. Dizem que o bar-
ril pode chegar a US$ 90. O novo presidente da
Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, avisou que, se a es-
calada do preço do óleo continuar, a estatal terá
de fazer reajustes. Num cenário corno esse, o bicom-
bustível ganha ainda mais força. "Abastecer com
álcool compensa enquanto o preço do litro for até
30% mais barato que o da gasolina", diz Miguel Ri-
beiro de Oliveira, consultor da Associação dos Exe-
cutivos de Finanças, a Anefac. Atualmente, o litro
do álcool custa metade do da gasolina.
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dou em relação ao álcool. Ele hoje confia no

desempenho do motor e não tem medo
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