
Brasil está no centro de uma nova onda de mudanças da
economia mundial, que pode impulsionar o País a uma
posição central na produção de energia renovável. O recen-
te relatório da ONU sobre o aquecimento global foi o aler-
ta mais contundente já produzido sobre a emissão de
poluentes e escancarou a necessidade de novos investimen-

tos na produção de fontes de energia renováveis, para substituir a
matriz de combustíveis fósseis.

A importância estratégica do Brasil aumenta a ponto de o maior
mercado consumidor do planeta, os Estados Unidos, começarem uma
aproximação política para garantir o alinhamento do País à maior
demanda norte-americana por etanol, anunciada pelo presidente
George W. Bush no discurso do Estado da União de 2007, e ratifica-
da em sua recente visita à América do Sul, quando se reuniu com o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O alinhamento da política de produção de fontes renováveis de
combustível interessa a norte-americanos e brasileiros, mas será alvo
de uma intensa negociação que fatalmente terá de enveredar pela
espinhosa questão dos subsídios e barreiras comerciais. A União de
Agroindústria Canavieira de São Paulo (Única), que defende o inte-
resse dos usineiros paulistas, afirma que a abertura do mercado
norte-americano para o álcool brasileiro, com a derrubada da prote-
ção para os produtores locais, deve ser ponto fundamental nas nego-
ciações. "Não podemos aceitar que o comércio do etanol seja feito
nos moldes do século 19, com proteção de mercado, como acontece
hoje", declarou Eduardo Pereira de Carvalho, presidente da Única.

Segundo levantamento da instituição, os investimentos na pro-
dução de etanol atingirão US$ 15 bilhões até a safra 2012/2013,
aumentando o volume produzido de 425 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar para 694 milhões de toneladas.

Mesmo com as oscilações constantes do preço da commodity, a
Única aposta suas fichas na adoção do etanol como alternativa real
para a substituição da gasolina no mercado norte-americano.
Carvalho dá o exemplo da demanda dos consumidores brasileiros
pelos carros flex (equipados com motores que aceitam mais de um
tipo de combustível), que aumentou 70% para os veículos novos em
2006. Ele diz que também há estudos para o uso da tecnologia bra-
sileira em outros setores produtivos da economia norte-americana.

Com a importância do Brasil na geração de bioenergia reconhe-
cida pelos governos dos países desenvolvidos - os maiores emissores
de gases que causam o aquecimento global -,há uma intensa movi-
mentação de empresas e corporações mundiais no sentido de iniciar
investimentos pesados no País. Um exemplo foi o anúncio da estatal
brasileira Petrobras e do conglomerado japonês Mitsui para a cons-
trução de 40 usinas de produção de álcool destinado à exportação
para o Japão. Os investimentos serão de US$ 8 bilhões, que serão
complementados com capijal de investidores privados brasileiros.

Outra demonstração de mudança que o setor experimenta é o
ritmo de aquisições no setor sucroalcooleiro. Segundo a consultoria
KPMG, após uma queda nos três anos anteriores, o número de tran-
sações retomou o ritmo em 2005 e 2006 - foram 16 operações de



compra de empresas do setor, com a
entrada no mercado brasileiro de seis
conglomerados internacionais, como
Cargill, Evergreen e Kidd & Company.

No início de 2007, novos anúncios de.
investimentos importantes foram feitos.
O grupo holandês Agrenco e o conglo-
merado japonês Marubeni Corporation
uniram-se para investir US$ 40 milhões
na Agrenco Bioenergia, empresa com
foco na produção de energia renovável.
O plano é construir três plantas indus-
triais de produção de bioenergia, como o
biodiesel, e indústrias de esmagamento
de soja.

A entrada de corporações estrangei-
ras no setor sucroalcooleiro brasileiro é
apenas o início de um movimento que
pode ser bem mais amplo. O presidente
da Única diz que essa busca pela energia

alternativa dará origem a uma "nova
agricultura", que terá um crescimento
veloz. No Brasil, esse crescimento tem
como suporte a cana-de-açúcar e se dá à
velocidade de 10% a.12% ao ano. Nos
EUA, onde o suporte é o milho, a evolu-
ção é de 20°/o a 25% por ano. Um dos
primeiros reflexos dessa nova conjuntu-
ra agrícola é a elevação dos preços das
commodities, como álcool, milho e óleo
de soja.

Se os preços do petróleo se mantive-
rem elevados, o desvio do milho para a
produção de combustível sempre será
um atrativo. O mesmo ocorre com a soja,
embora a tecnologia de aproveitamento
da oleaginosa como combustível, via
biodiesel, ainda esteja atrasada em rela-
ção ao etanol.

Se esse cenário anima os produtores

de grãos, deixa apreensivos os de carne,
grandes usuários desses produtos.
Seguramente, a cadeia de produção de
proteínas não teria cacife para concorrer
com os combustíveis em um cenário de
continuidade de alta do petróleo.

Os preços já estão em alta. O contra-
to de milho para setembro de 2007 está
em US$ 2,51 por bushel em Chicago. O
de setembro de 2008 já indica US$ 3,26.
Algumas análises indicam que a indús-
tria de etanol poderia pagar, no futuro,
até USS 7 por bushel de milho se o petró-
leo continuar subindo.

Enquanto a iniciativa privada pavi-
menta as mudanças que devem surgir no
agronegócio, o governo tem consciência
de que necessita adotar medidas impor-
tantes para viabilizar a expansão do setor
e tomar o etanol uma alternativa para a



substituição do petróleo. "O Brasil tem
tecnologia e pouco capital. Os Estados
Unidos e os europeus têm muito capital
e um enorme interesse estratégico na
questão do biocombustível", afirma
Marco Aurélio Garcia, assessor do presi-
dente Lula para assuntos internacionais.
"Precisamos definir prioridades e realizar
investimentos em áreas estratégicas e de
infra-estrutura."

O ex-ministro da Agricultura e atual

integrante da Comissão Interamericana
de Etanol, Roberto Rodrigues, tem um
discurso afinado com a tese do governo.
Diz que o momento é de definir rumos.
"Nosso negócio não é só vender etanol,
mas usinas, carros, tecnologia, etc."

Por definição de rumos, Rodrigues
diz que é preciso decidir questões básicas
como o zoneamento de plantações e a
infra-estrutura, o armazenamento da
produção e a melhoria da logística, que

envolve o investimento em rodovias,
ferrovias e um conjunto de leis que tor-
nem mais claro e menos burocrático o
sistema fiscal brasileiro.

São temas importantes e complexos
para ampliar a área cultivável, em um
país sob vigilância internacional em
relação às queimadas na Amazônia e
com estradas em péssimo estado de con-
servação, o que atrasa a entrega da
cana-de-açúcar para processamento.

A forte colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos para a
produção de etanol, anunciada durante a visita ao Brasil do presi-
dente norte-americano George Bush, no início de março, já está
tendo um grande impacto nos investimentos anunciados para o
setor. O BNDES anuncia um orçamento de R$ 10 bilhões para finan-
ciar a instalação de novas usinas e elevar a produção a 30 bilhões de
litros. Os demais recursos deverão vir da iniciativa privada nacional
ou internacional, além de bancos 'de fomento, como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o Japan Bank for
International Cooperation (Jbic). Informações vindas do setor
sucroalcooleiro prevêem a construção de uma usina de açúcar e
álcool por mês nos próximos seis anos, com investimentos que,
neste período, deverão chegar a US$ 14,6 bilhões. Atualmente, há
339 usinas em funcionamento no País.

O Estado de São Paulo concentra a maior parte das usinas ati-
vas, mas o objetivo é expandir o parque produtor para outras
regiões, como as de Minas Gerais e dos Estados do Centro-Oeste e
do Nordeste. Se confirmada a previsão do setor sucroalcooleiro, as
novas usinas acrescentarão oito bilhões de litros por ano à produ-
ção de etanol. Em 2006, o Brasil exportou 3,4 bilhões de litros do
combustível. Atualmente, cerca de 40 países já adotaram ou estão

em fase de adoção da mistuFa de etanol à gasolina, em percentuais
que variam de 2°/o a 10%. No total, a frota de veículos desses países
soma 35 bilhões.

O consumo mundial de etanol gira atualmente em torno de 49,6
bilhões de litros e o Brasil conseguiu, até o momento, substituir 45°/o
do mercado de gasolina pelo de biocombustível. Segundo a
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), no,País, a frota de veículos movida a biocombustível é de
aproximadamente 4,2 milhões, de um total de 21 milhões em circu-
lação. A expectativa é que a chamada "frota verde" chegue a 15
milhões até 2013, da qual a maioria seja flex-fuel - roda com álcool
e gasolina. Da frota alternativa, hoje, 2,74 milhões são flex e, desse
total, entre 70 e 80°/o rodam com etanol.

Ainda de acordo com a Anfavea, até 2012, o Brasil terá uma
frota total de 29 milhões de veículos, dos quais pouco mais de 50%
terão motores flex, superando os carros só a gasolina. O Brasil ainda
é o único no mundo em que há veículos que usam 100% de álcool
nos tanques. O País adotou, também, a mistura do produto à gaso-
lina, em uma porcentagem que varia entre 20 e 25%. Dados da
Anfayea indicam que, em janeiro de 2007, 82% dos carros novos
vendidos no País eram movidos a biocombustíveis.

Setor atrairá investimentos
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