
AGENDA DO
presidente Lula neste ano foi atribula-
da. Somente nos nove primeiros meses
do segundo mandato, o chefe de Esta-
do brasileiro viajou 128 vezes para 24
países, somando mais de 45 dias em
terras internacionais. Em uma das oca-

siões, o presidente rodou em um ônibus
movido a etanol com o rei sueco Carlos
Gustavo pelas ruas da capital Estocol-
mo. Em outra, juntou-se à primeira-
ministra da Jamaica, Portia Simpson
Miller, para inaugurar uma usina de
produção do combustível no país, e
também esteve com o presidente ame-
ricano George W. Bush em Camp Da-
vid para assinar um memorando de es-
tímulo à produção de álcool pelas na-
ções do Caribe e América Latina.
Acordo que ganhou musculatura após
visita de Bush à sede da Petrobras. Os

esforços de Lula marcam o início de
nova política externa que pelos próxi-
mos três anos estará ancorada na po-
pularização do etanol como o combus-
tível ideal para o século XXI. O que de
fato Lula quer é consolidar o Brasil
como o líder do processo de substitui-
ção do petróleo por energias alternati-
vas. As barreiras internacionais e a fal-
ta de uma política setorial, no entanto,
são os riscos dessa empreitada.

Argumentos sobram a Lula. O ál-
cool, feito da cana-de-açúcar, é não po-
luente, renovável e sua matéria-prima



é abundante nos trópicos, o que faz
dele ferramenta perfeita para reduzir o
aquecimento global, diminuir a depen-
dência mundial dos países produtores
de petróleo e ainda melhorar a distri-
buição de renda no Hemisfério Sul.
"Devemos olhar para os biocombustí-
veis como uma oportunidade a ser
dada àqueles que não a tiveram no sé-
culo XX", disse Lula em visita à União
Européia. O exemplo vem do Brasil.
Em cinco anos, a indústria da cana
criou 300 mil empregos e o setor auto-

motivo viveu uma revolução tecnológi-
ca explicada, em boa parte, pelo siste-
ma bicombustível que equipa 85% dos
veículos novos vendidos. "Temos massa
crítica e investimentos que nos permi-
tem liderar o processo que tornará o ál-
cool uma commodity", diz Jackson
Schneider, presidente da Anfavea.
Além do parque instalado, o País apli-
cará US$ 33 bilhões para aumentar a
produção de 17,9 bilhões de litros de
etanol para 29,7 bilhões até 2012. Em
2020, serão 65,3 bilhões, 24% para ex-
portação. "Os países ricos perceberam
que nós temos 35 anos de experiência
em uma tecnologia revolucionária", diz
Marcos Jank, presidente da Única,
União da Indústria da Cana-de-Açúcar.

Alguns pontos dos planos brasileiros
para o etanol, porém, estão obscuros. A
falta de coordenação que estabeleça
uma política setorial é um deles. "Hoje
mais de 11 ministérios discutem o eta-
nol sem rumo", critica Roberto Rodri-
gues, ex-ministro da Agricultura. A fal-
ta de infra-estrutura também ameaça.
"Transportar o álcool do Centro-Oeste
ao porto é mais caro que o combustí-
vel", diz Marcelo Junqueira, da Brazil
Clean Energy. Lula iniciou o processo
de popularização do combustível, pas-
so imprescindível, mas, sem estrutura
pronta, o Brasil corre o risco de per-
der a liderança da revolução do etanol
para os Estados Unidos, onde os can-
didatos à Casa Branca têm anunciado
mundos e fundos para políticas ener-
géticas verdes e sustentáveis.
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