
COMO CRIAR
UM MERCADO
Empresas e governos começam
a definir padrões e normas
para impulsionar o comércio
internacional de etanol
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brasileiro José Felix Silva Júnior, uma das maiores auto-
ridades do mundo em biocombustíveis, deve apresentar
em São Paulo a primeira versão do que poderá ser o "eta-
nol global" — um produto com padrão uniforme apto pa-
ra ser comercializado no mercado internacional. A com-
posição do novo etanol sintetiza as exigências técnicas pre-

vistas na legislação dos três mais importantes mercados do mundo. Bra-
sil, Estados Unidos e União Européia. Espera-se que façam parte da pla-
téia executivos de 46 empresas de oito países associadas à International
Ethanol Trade Association (letha), uma entidade privada, multinacional,
de caráter técnico, criada em outubro do ano passado com a meta de de-
senvolver o comércio internacional do etanol. Além dos maiores produto-
res brasileiros, como o grupo Cosan e a Copersucar. a entidade congrega
as mais importantes tradings do mundo, entre elas a americana Cargill, as
japonesas Mitsubishi e Mitsui, e o Noble Group, de Hong Kong, especia-
lizado em álcool industrial. Nela também estão grandes produtoras de açú-
car da Europa, como a francesa Tereos e a inglesa Sucden, interessadas em
avançar na produção de biocombustíveis. bem como tradicionais empresas
de certificação e controle de qualidade, como a belga SGS. Têm assento na
entidade até mesmo petroleiras, como Shell e Petrobras. "A letha represen-
ta cerca de 90% do comércio mundial de álcool", diz Paulo Costa, secre-
tário executivo da entidade. "Se as empresas associadas chegarem a um
consenso sobre a composição do etanol e as regras de seu comércio, dare-
mos um passo decisivo na criação do mercado internacional no setor."

Transformar o etanol em uma commodity significa criar um produto úni-
co. Hoje. há diferentes variações do etanol de país para país. "Nos Estados
Unidos, por exemplo, a lei exige mais água no combustível do que no Bra-
sil. Na Europa é o contrário", diz Felix. "Tecnicamente, é fácil chegar a um
meio-termo, mas tudo vai depender da boa vontade dos governos." A nova
composição ainda será avaliada por todas as associadas e provavelmente te-
rá de incorporar sugestões. O resultado final será repassado ao Instituto Nor-
te-Americano de Padrões e Tecnologia e a seu correlato no Brasil, o Imne-



Hoje, cada país faz o álcool de seu jeito

Atualmente, não há regras para o comércio
internacional de etanol e cada contrato é
redigido de uma maneira

Sem o selo, produtores de países emergentes
podem ser alvo de barreiras não tarifárias nos
mercados desenvolvidos

Hoje, o etanol é cotado em bolsa no Brasil e nos
Estados Unidos, mas a negociação está restrita a
uns poucos investidores em cada um dos países

ral da Açúcar Guarani, empresa do grupo
Tereos no Brasil. "Hoje, fechar um con-
trato de etanol leva o triplo do tempo que
se leva para fechar um de açúcar." Outro
grupo, ainda em formação, vai elaborar o
contrato-padrão para a negociação do eta-
nol em bolsa em caráter internacional, nos
moldes de outras commoditíes globais, co-
mo petróleo, açúcar e soja. A bolsa de com-
modities de Nova York e a Bolsa de Mer-
cadorias & Futuros de São Paulo cotam o
etanol, mas as negociações estão restritas
a investidores locais.

Segundo os analistas, o trabalho da letha
pode não apenas impulsionar novas fontes
de energia como também alterar a lógica

tição. As empresas viveram em guerra até
1928, quando os preços despencaram e as
sete maiores companhias aceitaram nego-
ciar a paz. O acordo, batizado de Tratado
de Achnacarry (nome da cidade escocesa
onde o grupo se reuniu), fatiou o mercado
mundial entre elas, criando um cartel glo-
bal do petróleo. "Diferentemente da indús-
tria do petróleo, a do etanol é pulverizada
e se baseia em várias matérias-primas agrí-
colas", diz Giuseppe Bacoccoli. pesquisa-
dor da pós-graduação em engenharia da
Universidade do Rio de Janeiro. "Se o mer-
cado global de biocombustíveis vingar, te-
remos níveis de competição nunca antes
vistos na história do setor." •

tro. Os dois órgãos foram encarregados pe-
los governos brasileiro e americano de uni-
formizar o etanol de cana-de-açúcar (fa-
bricado no Brasil) e o de milho (produzi-
do nos Estados Unidos).

Os técnicos da letha ainda têm pela fren-
te a tarefa de criar ura contrato-padrão pa-
ra o comércio do produto, incluindo os de-
talhes do embarque nos navios. "Como o
mercado é novo, não há normas para pro-
cedimentos elementares, como a forma de
transporte e armazenagem, nem há clare-
za sobre quem paga por um eventual atra-
so no porto", diz Jacyr Costa, diretor-ge-

dos negócios com combustíveis, fortale-
cendo a competição. As empresas de pe-
tróleo nasceram como monopólio em mea-
dos do século 19 e se internacionalizaram
sem nenhum tipo de organização. A Stan-
dard Ou, do magnata americano John
Rockefeiler, o primeiro titã do setor, foi
fundada em 1870 e já em 1900 obtinha
70% de suas receitas do exterior. Quem di-
tava então as regras no mercado era o pró-
prio Rockefeiler. No começo do século pas-
sado, surgiram concorrentes poderosos, co-
mo a inglesa Royal Dutch Shell, o que abriu
espaço para um período de maior compe-
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