
NINGUÉM IMAGINARIA que um en-
graxate grego pudesse ser a principal fonte
de inspiração para um grande negócio entre
Brasil e Flórida. Mas o governador desse
estado norte-americano, Charlie Crist,
se remete a essa história - a de seu avô
que conseguiu montar uma rede própria
de lustrar calçados - para impulsionar a
campanha que têm em mãos: transformar
a Flórida em um dos grandes produtores
de etanol do mundo. Crist vê semelhanças
entre o enorme desafio que agora abraça
e o de seu avô. É que, para a Flórida,

terceiro estado maior consumidor de
gasolina dos EUA - com uma demanda
de 9,7 bilhões de galões ao ano -, aban-
donar seu vício em petróleo e, do nada, se
transformar em um fornecedor confiável
de álcool poderia gerar US$ 100 bilhões
anuais em negócios para os investidores
e o Estado do Sol.

O desafio não é pequeno. Apenas pro-
duzir combustível misturado com 10%
de etanol, como se deseja, significa uma
produção de 870 milhões de galões ao ano,
o que só poderia ser cumprido em 40%

segundo cálculos do De-
partamento de Agricultu-
ra norte-americano. Mas
o governador acha que
pode contar com uma boa
ajuda para alcançar essa
meta: o conhecimento e
os investimentos latino-
americanos, provenientes
especialmente do Brasil,
onde a fabricação desse
combustível já é altamen-
te desenvolvida.

Condições naturais
não faltam ao estado
liderado por Crist. Para
começar, a Flórida é rica
em cana-de-açúcar. E
ainda que neste momento
a fabricação de açúcar
seja mais lucrativa, há
várias opções, como "a
produção de etanol com
base na transformação
da celulose, folhas de

palmeira ou cascas de cítricos, que se
mostram como as mais viáveis", segun-
do George Philippidis, especialista em
biocombustível do Center for Energy and
Technology of the Américas, com sede em
Miami. "A Flórida pode se converter no
motor da indústria dos biocombustíveis de
todo o país graças a sua excelente locali-
zação como porta de entrada aos Estados
Unidos e a seus recursos naturais, que
são mais fáceis de converter em etanol
do que o milho." O milho é atualmente a
matéria-prima utilizada para a produção
de álcool nos estados do Norte, e tem se
demonstrado pouco eficiente em compa-
ração a outros vegetais.

Buscando sócios para concretizar esses
planos, Crist visitou Brasil, Argentina e
Chile negociando alianças e contratos. "O
talento brasileiro na área de biocombustí-
veis é impressionante. "Definitivamente
queremos fazer negócio com eles", diz.
O País está no negócio da produção de
etanol há quase 40 anos e registra receita
de US$ 6,2 bilhões ao ano em exportações.
Seu salto é impressionante: hoje produz
2,5 bilhões de litros de álcool ao ano,
enquanto no ano 2000 esse volume era
de apenas 95 milhões. Segundo afirmou
Crist, a participação brasileira no mega-
projeto contemplaria tanto a realização de
joint ventures de produção com capitais



locais, como o fornecimento de combus-
tível para satisfazer a enorme demanda
futura do estado.

Mais de 2 mil empresários, incluindo
representantes da Fiesp, se reuniram com
o governador da Flórida e demonstraram
interesse em participar do projeto, segun-
do Manny Mencia, diretor da Enterprise
Florida, que promove o investimento
no estado.

Um dos primeiros beneficiados dessa
aproximação foi o empresário colombiano
William Bolívar, um dos que voltaram da
missão latino-americana de Crist com
contratos debaixo do braço. Bolívar, CEO
e fundador da Bolívar Biofuels, com sede
em Orlando, além de outras operações
nos Estados Unidos e México, diz já ter
acordos garantidos de "vários milhões
de dólares" para produzir etanol a partir
da palma africana. "Sou testemunha da
corrida pelo etanol e é só uma questão
de tempo para que se converta no novo
ouro negro", afirma.

Graças à longa e frutífera história co-
mercial entre Flórida e Brasil - US$ 11,3
bilhões de intercâmbio comercial em 2006

- essa associação para o desenvolvimento
do álcool pode acontecer naturalmente e
sem esforço, de acordo a especialistas.
"Ambos já se conhecem bem e por isso
será mais fácil criar uma nova aliança e
associações com a Flórida", diz Maria
Willumsen, especialista em Brasil da
Universidade Internacional da Flórida
(FIU). De fato, o principal obstáculo
para tal aliança está no próprio EUA,
cujo governo federal impôs altas tarifas
de importação para proteger a indústria
norte-americana.

Hoje, a tarifa de 54 centavos de dólar
por cada litro de etanol importado coloca
o combustível fora do alcance de qualquer
importador. A tarifa vale até 2009, mas
Crist e sua equipe querem derrubá-la
antes. "Temos uma delegação legislativa
excelente que já está trabalhando para
eliminar essa tarifa injusta que entorpece
nossos planos", disse Crist referindo-se aos
congressistas da Flórida, que afirmaram
abraçar a missão de converter o estado
numa meca do biocombustível.

Sem essa tarifa, o etanol teria todas as
chances de ganhar a preferência dos usuá-

rios: enquanto a gasolina hoje é vendida
ao consumidor por pouco mais de US$ 3
o galão, uma vez eliminado o imposto a
mesma quantidade de etanol custaria um
terço do preço, calcula Philippidis.

De fato, a grande maioria dos carros
que circulam está preparada para funcionar
à base de uma mistura de 15% de etanol,
apesar de que a verdadeira economia seria
vista nos veículos que aceitam misturas
de 85%, segundo o especialista. A isso
é preciso somar as vantagens de menos
poluição e mais conservação ambiental.
Do ponto de vista dos empresários, a cons-
trução desse paraíso do etanol na Flórida
também traz benefícios. Não só aproveitará
a infra-estrutura da indústria em si, como
fábricas de processamento e sistemas de
armazenagem, como também estimulará
um boom em serviços relacionados, como
transporte e manutenção, o que tornará o
estado um lugar atraente para o investidor,
de acordo com Mencia. "A mensagem
que levamos ao Brasil e à região, e acho
que tem sido entendida, é que a Flórida
está aberta para fazer negócios", diz. Tal
como vislumbrou seu avô.
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