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As ambições da empresa brasileira Cosan não são pequenas. A usina de 
açúcar e álcool quer nada mais, nada menos que se converter no primeiro 
player global do mercado de energias renováveis. Para isso, ela se dedica 
com afinco em fazer sua lição de casa. Já está listada na Bolsa de Nova 
York e planeja investir R$ 800 milhões na safra do ano fiscal de 2008, 
iniciado em maio. O investimento, no entanto, pode ser desacelerado se 
houver boas oportunidades de aquisições no Brasil ou no exterior. 

 
Nesse caso, o Caribe e a América Central estariam no radar da Cosan. Com capacidade ociosa 
nas usinas de álcool e acesso facilitado por acordos de livre comércio, a região é vista como 
porta para o mercado americano. “Não se pode ser um verdadeiro player mundial de energia 
renovável sem pensar nos Estados Unidos”, explicou Paulo Diniz, vice-presidente financeiro da 
Cosan, durante a teleconferência de apresentação dos resultados trimestrais, em setembro. 
 
“Queremos ser uma multinacional com DNA brasileiro”, acrescentou, ressaltando, no entanto, 
que não há prazo previsto para a internacionalização. Os planos da maior empresa brasileira 
do setor refletem os esforços da indústria para manter o país na liderança de um mercado que 
começa a se globalizar. Por enquanto, Brasil e EUA dividem cerca de 50% da produção 
mundial, mas com  grande vantagem para o etanol brasileiro em produtividade: cerca de sete 
mil litros por hectare de cana plantado, mais que o dobro do etanol produzido a partir do milho 
nos EUA e a um custo 30% menor. 
E essa produtividade pode subir com as pesquisas para extração do álcool a partir do bagaço 
de cana, hoje descartado pelas usinas. “Os testes indicam que pode haver um ganho de 80% 
na produção por tonelada”, diz o professor Roberto Perosa, coordenador de cursos de pós-
graduação em agronegócios da FGV, em São Paulo. Perosa observa, no entanto, que para 
manter a dianteira, o investimento em pesquisa deve ser constante e também envolver o setor 
privado. 
 
O fator produtividade e a explosão do mercado de etanol atraem investimentos para o Brasil. 
Gigantes como Bunge e Cargill apostam no setor. A competição, no entanto, não assusta as 
grandes empresas locais. “Os players sérios são bem-vindos”, afirma Diniz, da Cosan. Não se 
pode dizer o mesmo de especuladores que criaram uma pequena bolha no mercado 
internacional. “O excesso de expectativa fez muita gente entrar de pára-quedas no mercado, o 
que provocou uma disparada de preços e depois um superávit de açúcar e álcool”, explica. 
Diante disso, Diniz vê a possibilidade de uma segunda rodada de fusões no mercado brasileiro. 
 
Para Suzana Khan Ribeiro, professora do Programa de Engenharia de Transportes da Coppe-
UFRJ, as flutuações são normais e o tempo corrigirá os excessos da euforia inicial. “Há espaço 
para mais players ”. Segundo ela, o Brasil ainda exporta muito pouco e faltam fornecedores 
para criar o mercado mundial que a Cosan e as usinas brasileiras sonham liderar. “O mundo 
não vai apostar numa matriz energética que dependa de dois países (Brasil e EUA). Seria 
repetir o erro que deixou o mundo refém da Opep.” 
 
E de onde virão esses concorrentes? Índia, Austrália, África e América Central são importantes 
candidatos, especialmente porque têm condições de produzir o etanol a partir da cana-de-
açúcar, a matéria-prima mais eficiente. E o Brasil incentiva esses países com transferência de 
tecnologia, cooperação técnica, com a intenção de estimular o mercado. “Para consolidar sua 
vantagem, o Brasil não pode ser um monopólio”, observa Perosa, da FGV. 
 
Mas a eficiência da produção e as décadas de pesquisa brasileira no etanol não eliminaram 
fraquezas que podem ser exploradas por rivais no futuro. O trabalho em condições subumanas 
no corte de cana é uma delas. Em visita à Dinamarca, no mês passado, o presidente Lula 
chegou a se irritar ao ser questionado a respeito, defendendo-se com uma comparação 
esdrúxula: “Trabalhar no corte da cana não é mais penoso que trabalhar numa mina de 
carvão.” 
 



Perosa acredita que o setor vem se esforçando para mudar esse quadro, investindo na 
mecanização da colheita, especialmente em São Paulo, maior produtor do País. Suzana Khan 
Ribeiro, por sua vez, observa que para levantar barreiras no exterior e sujar a imagem dos 
produtores brasileiros basta um caso de trabalho semi-escravo. Ela lembra que o Brasil precisa 
estar preparado para barreiras contra o etanol. Além dos problemas trabalhistas, a questão 
ambiental é outro calcanhar-de-aquiles. Grande parte dos produtores ainda usa a técnica de 
queimadas para preparar o solo para   o plantio. “Essa prática tem de ser banida. Além do 
impacto ambiental provoca perda de biomassa que poderia ser usada para gerar energia”, diz 
Khan. 
Críticos da revolução do etanol também temem que o uso das fronteiras agrícolas para 
geração de energia prejudique a produção de alimentos. O alerta une opostos como o 
presidente da Venezuela Hugo Chávez e economistas da OCDE. A preocupação é parcialmente 
justa. O uso do milho para produzir etanol nos EUA, por exemplo, elevou os preços do grão, 
com reflexos negativos para o México. 
 
“Só que isso não é verdade para o Brasil”, ressalva Perosa. Segundo o especialista, o país tem 
terras disponíveis e é favorecido pelo avanço tecnológico do agronegócio. “Há dez anos, o 
tempo de engorda de uma cabeça de gado no Brasil era de quatro anos, hoje é de 18 meses, 
isso libera terras para a agricultura.” Ribeiro, no entanto, observa que o setor deve investir na 
produtividade e não na área plantada. “Mas isso depende de uma política pública que regule o 
zoneamento econômico e ecológico das áreas de plantio”, diz. 
 
Por último, mas não menos importante, os produtores brasileiros de açúcar e álcool terão de 
enfrentar o desafio da gestão. Diante de um mercado mundial de energia renovável, a 
administração do negócio ficou muito mais complexa. Por isso, organizações como a própria 
FGV investem em formação nessa área. Em 2008, a Fundação dará início a um curso de 
agroenergia. Como há cerca de 400 usinas no País e outros 300 projetos em fase de 
implantação, vai faltar executivo para tanto canavial. “E esse é um problema sério”, conclui 
Perosa. 
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