
Neste exato momento, um cipriota •
bem apessoado circula por algu-
ma capital européia à procura de
investidores. Entre um vôo e ou-

tro, trava novos contatos e tenta captar
US$ 150 milhões para dar início a um
projeto ambicioso: a produção de etanol
no Brasil. Mas ele não é mais um foras-
teiro "sem face" no mercado. E Diome-
des Christodoulou, ex-CEO da Enron
América do Sul. O antigo empregador
não é boa referência. A Enron foi pro-
tagonista de um dos maiores escânda-
los financeiros da história do capitalis-
mo mundial e, por conta dele, foi à ban-
carrota. Mas Christodoulou é velho co-
nhecido do setor energético. Que o diga
José Goldemberg, ex-secretário do
Meio Ambiente de São Paulo: "Defini-
tivamente, ele não é aventureiro. É um
homem dinâmico e que sabe o que faz",
diz ele. Roberto Hukai, professor de
Energia da USP e ex-sócio de Christo-
doulou na consultoria Technoplan, vai
além: "E sério e extremamente deta-
Ihista. Sua maneira de trabalhar choca
um pouco com a cultura brasileira do
mais-ou-menos". E Adriano Pires, di-
retor do Centro Brasileiro de Infra-Es-
trutura, completa: "Grande empreen-
dedor, um homem de negócios. Ele co-
nhece o setor de energia e o Brasil. E
por ter trabalhado em altos cargos em
grandes empresas, tem um bom net-
work. Ou seja, tem o perfil para fazer o
negócio acontecer".

Mas em que, exatamente, Christo-
doulou pretende aplicar o capital? "O
investimento é apenas inicial. Nossa
idéia é desenvolver de quatro a seis
projetos de etanol de cana-de-açúcar no
Brasil, principalmente no Centro-Oes-
te", adianta o empresário à DINHEI-
RO, em um português impecável. "Va-
mos passar por todas as etapas do pro-
cesso: plantaremos a cana, construire-
mos usinas e também faremos a produ-
ção e venda do etanol." Christodou-
lou encabeça o Gordian Energy,

O mercado que os espera é extrema-
mente competitivo e, segundo alguns
especialistas, à beira da saturação. De
acordo com a Datagro, além das usinas
e destilarias já em operação no Brasil,
há 138 novos projetos na prancheta.
"Não há necessidade de mais proje-
tos", defendeu o consultor Plínio Nas-
tari, durante o Fórum Internacional
sobre o Futuro do Álcool, que aconte-
ceu no mês passado. Com ele, a im-
prensa estrangeira, que anuncia a que-
da nos preços do açúcar e do álcool no
Brasil. Christodoulou, no entanto, não
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, ano 10, n. 524, p. 56-59, 10 out. 2007.




