
mês de abril de 2008 deve ficar para
sempre na história dos biocornbustí-
veis. Isso porque, mesmo criticado pe-

los europeus, o álcool já se consolidou como
um combustível confiável no Brasil e deve,
pela primeira vez, superar as vendas de ga-
solina no País. De acordo com estimativas
da ANP - Agência Nacional do Petróleo,
devem ser comercializados quase 1,5 bi-
lhão de litros do derivado da cana-de-açú-
car em abril, contra 1,4 bilhão do combus-
tível fóssil. Os especialistas são unânimes:
este sucesso se deve principalmente aos mi-
lhões de automóveis flex vendidos no Brasil
nos últimos anos. Desde 2003, quando foram
lançados os primeiros carros flex, o combus-

tível teve um crescimento de nada menos
que 190%. E deve crescer ainda mais.

"Mantidos os preços, o consumo do ál-
cool deve aumentar ainda mais nos próxi-
mos anos. A curva dos preços acompanha a
curva do consumo", analisa Edson Silva, su-
perintendente de Abastecimento da ANP.
Silva conta ainda que o crescimento do ál-
cool é benéfico para o País, pois todos ga-
nham. Os consumidores, que pagam um pre-
ço menor para abastecer, o meio ambiente,
que sofre menos devido ao menor índice de
gases tóxicos emitidos, e também o Brasil,
que tem ganhos expressivos na balança co-
mercial devido à exportação do etanol.

Mas e o produtor, também ganha com
isso? Em curto prazo, as expectativas não
são as melhores. Com uma safra recorde a
caminho e exportações muito abaixo do es-
perado, deve haver uma maior oferta, o
que inevitavelmente fará com que os pre-
ços caiam ainda mais. No longo prazo, po-
rém, o cenário já é mais otimista, tanto
que grandes investidores globais, como
George Soros, apostam no crescimento in-
ternacional do combustível vegetal brasi-
leiro. É esperar para ver.
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