
BIODIESEL, COMBUSTÍVEL ALTER-

nativo feito à base de óleos vege-
tais, foi anunciado como um dos
principais programas do governo
na área de energia. Ao mesmo
tempo que oferece ganhos am-
bientais por reduzir a poluição e

ser renovável, o biocombustível de óleo de ma-
mona, soja ou palma, entre outras matérias-pri-
mas, foi apresentado como uma oportunidade pa-
ra gerar emprego e renda na agricultura familiar.
Depois de muito ensaio, chegou a hora da verda-
de para o biodiesel brasileiro. Em janeiro, passa
a ser obrigatório nos postos de todo o país o B2.
o diesel com mistura de 2% do biocombustível.
Isso significa que. ao longo de 2008, serão neces-
sários cerca de 840 milhões de litros de biodiesel
para abastecer uma frota de 2,3 milhões de cami-
nhões, ônibus e picapes. Mas a aguardada estréia
pode ser ofuscada por dois problemas: excesso de
capacidade industrial e disparada dos preços dos
óleos vegetais. A cotação do óleo de soja, maté-
ria-prima de 75% da produção brasileira de bio-
diesel, quase dobrou em dois anos. O resultado é
que fazer biodiesel hoje dá prejuízo. Estimuladas
por amplos incentivos do governo, muitas empre-
sas investiram no setor. Existem 49 usinas apro-
vadas pela Agência Nacional do Petróleo. Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP), com uma capa-
cidade instalada de 2,5 bilhões
de litros por ano — três vezes
a cota necessária para suprir o
B2 em 2008. Outras 47 fábri-
cas aguardam autorização da
agência para ser implantadas.



Quando todas as usinas estiverem em ope-
ração, a capacidade de produção alcança-
rá 3,8 bilhões de litros por ano. "Houve
uma explosão no setor que gerou uma fe-
bre de competição e acabou jogando os
preços lá embaixo", diz Jorio Dauster, pre-
sidente do conselho de administração da
Brasil Ecodiesel, a maior empresa do se-
tor, com seis usinas.

O fato é que a conta não fecha. Num lei-
lão promovido pela ANP em novembro, a
Petrobras adquiriu 380 milhões de litros de
biodiesel pelo preço médio de l ,86 real por
litro — embora o preço de referência fos-
se 2,40 reais. O valor atingido não cobre
sequer o custo de produção, estimado em
2 reais o litro, do biocombustível feito com
óleo de sqia, considerado a versão mais viá-
vel economicamente. Por que as empresas
se comprometeram a entregar o produto
com prejuízo? A explicação é que, uma vez
que muitas usinas já estão construídas, há
uma ânsia em fechar contratos com a Pe-
trobras e garantir alguma remuneração pa-
ra o investimento. Afinal, os leilões já rea-
lizados pela ANP garantiriam o abasteci-
mento de biodiesel para todo o primeiro se-
mestre de 2008 e não haveria outra grande
oportunidade de venda tão cedo. "Não po-
demos ficar com as fábricas paradas por
seis meses", diz Dauster. Diante do cená-
rio de matéria-prima nas alturas, o setor fi-
cou dividido. "Algumas empresas acharam
que era melhor apostar nesse início de pro-
grama, mesmo com o preço abaixo do cus-
to. Outras entenderam que não dava para
trabalhar no prejuízo", diz Odacir Klein,
ex-ministro dos Transportes e diretor da re-
cém-criada União Brasileira do Biodiesel
(Ubrabio). O grupo Bertin foi um dos que
preferiram ficar de fora. Inaugurada em se-
tembro, com capacidade paia produzir 110
milhões de litros de biocombustível por ano
utilizando óleos vegetais e sebo bovino dos
frigoríficos da empresa, a fábrica de bio-
diesel do Bertin, localizada em Lins, no in-
terior de São Paulo, está parada.

Quem vendeu o produto nos leilões, po-
rérn, lida com uma equação difícil de fe-
char — por isso, reina a desconfiança de
que algumas empresas não irão entregar
o biodiesel leiloado, repetindo o que ocor-

reu ao longo de 2007. Nesse período, quan-
do o mercado operou em fase de teste, ape-
nas 400 milhões de litros, menos da me-
tade do volume vendido, foram entregues.
Para diminuir o risco de faltar o produto,
a agência reguladora incluiu penalidades
para quem não fornecer o prometido, proi-
bindo a participação em futuros leilões.
"O objetivo dos primeiros leilões era es-
timular o mercado a produzir e, portanto.
os contratos nem traziam cláusulas puni-
tivas. Agora, não existe mais essa possi-
bilidade", diz Edson Silva, superintenden-
te de abastecimento da ANP.

QUANDO O PROGRAMA brasileiro de bio-
diesel foi concebido, em 2005, o merca-
do das commodities agrícolas ia mal. Mas,
desde então, suas perspectivas mudaram.
O aumento de renda na China e na índia
elevou 6,5% o consumo de óleos vegetais
em 2007, e já se prevê novo crescimento,

de 6%, da demanda em 2008. Além dis-
so, o avanço dos biocombustíveis — aí
incluído o etanol — também mexeu com
o mercado de óleos vegetais. À medida
que o biodiesel ganha peso na matriz ener-
gética mundial, sua conexão com o petró-
leo aumenta. "Isso significa que um pre-
ço mais alto do petróleo tem sido tradu-
zido em maiores preços dos óleos vege-
tais", diz James Fry, diretor da consulto-
ria inglesa LMC, especializada no mer-
cado de commodities agrícolas.

Não é só no Brasil que o mercado de
biodiesel é complicado. A Alemanha é o
maior produtor mundial, com 40% dos cer-
ca de 13 bilhões de litros fabricados no pla-
neta. Mas essa liderança foi construída com
base numa gama de subsídios aos produ-
tores e reduções tributárias. Os Estados
Unidos, outro país importante no merca-
do, também oferecem largas vantagens aos
produtores. Por aqui, o governo pensa em
alternativas para impulsionar as indústrias.
É quase certo que a adição compulsória de
5% do biocombustível ao diesel. prevista
para 2013, será antecipada para ampliar a
demanda. Também já se espera que os pre-
ços de referência dos próximos leilões se-
jam mais generosos, absorvendo, assim, o
alto custo da matéria-prima. O governo de-
ve ainda estimular o chamado mercado de
BX — aquele em que empresas utilizam
o biodiesel em frotas próprias. A Vale. por
exemplo, mistura 20% de biodiesel ao die-
sel de suas locomotivas. "Essa pode ser
uma nova fronteira para o biodiesel na-
cional, porque a exportação ainda vai de-
morar a acontecer", diz Silva, da ANP.

O grande teste do biodiesel brasileiro
virá mesmo a partir de março, quando a
nova safra de soja começará a ser entre-
gue. Se a demanda internacional pelo grão
continuar aquecida, a pressão na expor-
tação será um fator a mais para compli-
car a produção. Outros gargalos, como
transporte e armazenagem, deverão sur-
gir. A falta de tanques para estocagem do
biocombustível nas distribuidoras pode
ser o primeiro deles. Será preciso muito
mais do que marketing para que o bio-
diesel cumpra as promessas douradas do
lançamento do programa.
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