
de Estocolmo se comprometeu a elimi-
nar as barreiras à importação do álcool
brasileiro. Internamente, porém, a
maior ameaça ao desenvolvimento do
etanol vem do próprio governo. É um
projeto de lei federal que deixaria a ca-
deia produtiva do álcool à mercê da Pe-
trobras, instalando uma espécie de mo-
nopólio estatal, que já vem sendo cha-

mado de "Alcoolbrás". De acordo
com o texto, elaborado pelo Minis-
tério de Minas e Energia e pela
Casa Civil, a Petrobras teria o con-
trole da distribuição de álcool no
País. Além disso, a Agência Nacional
do Petróleo (ANP) regularia todo o
processo: desde a produção até a im-
portação e exportação de álcool. Para

quem entende do setor, é um risco e
tanto. "No que diz respeito ao etanol, é
necessário saber que esse é outro tipo
de combustível, pois implica agricultu-
ra antes", disse à DINHEIRO RU-
RAL o ex-ministro Roberto Rodri-
gues. "Não há lógica no fato de uma en-
tidade que não tem tradição em agri-
cultura contrololar o setor."



O alerta do ex-ministro deveria ser
levado em conta. Afinal, a mão pesa-
da do Estado pode colocar em ris-
co investimentos bilionários que
estão sendo feitos no álcool brasi-
leiro. Nos EUA, o fundo Janus anun-
ciou a compra de uma participação na
Cosan, maior empresa de etanol do
País. A Brenco, que tem como investi-
dores nomes como Bill Clinton, ex-pre-
sidente americano, e Steve Case, fun-
dador da America Online, também ad-
quiriu usinas que pertenciam à Dedini.
E, na Europa, um ex-diretor da Enron,
Diomedes Christodoulou, já capta re-
cursos para um fundo de US$ 150 mi-
lhões que investirá em etanol de cana-
de-açúcar no Brasil. Os dólares estão
vindo na crença de que as regras de
mercado serão mantidas. Em nota à

imprensa, a Única, entidade que reúne
os usineiros, salientou que o setor está
num círculo virtuoso e que o livre mer-
cado tem funcionado bem, apesar da
volatilidade dos preços.

Enquanto não chega ao Congresso,
o embate sobre o projeto continua.
José Vicente Ferraz, diretor do Ins-
tituto Agra FNP, relembra que o
País já teve experiências desas-
trosas de tentativas do Estado de
regular um determinado segmen-
to, como o caso do Instituto Brasi-
leiro do Café (IBC). Para Adriano
Pires, do Centro Brasileiro de Infra-
estrutura (CBIE), do jeito que está, o
projeto deixa nas entrelinhas a inten-
ção do governo de dar mais poder à Pe-
brobras, quase recriando o extinto Ins-
tituto do Açúcar e do Álcool (IAA).

Text Box
Fonte: Dinheiro Rural, a. 4, n. 36,  p. 34-35, out. 2007.




