
ecentes declarações do presidente do
Banco Mundial (Bird), RobertZoeüi-

ck, turbinaram as discussões em torno dos
biocombustíveis no mercado mundial. Se-
gundo ele, para atender à demanda energé-
tica, a produção agrícola tira ou torna mais
caro o acesso ao alimento por parte das po-
pulações mais pobres do planeta. Ele cita
exemplos, como Bangladesh, onde um sa-
co de dois quilos de arroz custa metade do
salário de um trabalhador pobre.

O que não falta para a "competição"
entre o alimento e a energia são argumen-
tos. Fundados ou infundados, eles têm en-
dereço certo: a opinião pública mundial e
seus desdobramentos políticos e econômi-
cos. Por ora, as críticas mais ouvidas são
feitas ao etanol norte-americano. O cresci-
mento da destinação do milho à produção
de biodiesel faz o preço do produto au-
mentar, uma vez que diminui a oferta pa-
ra a alimentação. Encarecido, o milho que
é usado na formulação de rações animais,
faz os preços de produtos bovinos, suínos
e avícolas aumentarem também.

É interessante notar como a polêmi-
ca vai ganhando corpo e assumindo tons
mais drásticos. Em abri l, o relator especial
da ONU para o Direito à Alimentação, o
suíço Jean Ziegler, disse que a produção em
massa de biocombustíveis representa "um
crime contra a humanida-
de" por seu impacto nos
preços mundiais dos ali-
mentos. Já para o diretor do
FMI, o francês Dominique
Strauss-Kahn, uma inflação
crescente nos alimentos
pode ter conseqüências ter-
ríveis para o mundo, o que
tornaria necessária a ado-
ção de medidas para conter
a alta dos preços.

Em resposta às declara-
ções de Ziegler, o ministro
da Agricultura, Reinhold
Stephanes, disse que es-
sa preocupação em torno
dos biocombustíveis não
se aplica ao Brasil, mas à

Europa e aos Estados Unidos, que têm sua
produção agrícola distorcida, de um mo-
do geral, por conta do grau de subsídios
utilizados nesses países.

O principal argumento do Ministério
da Agricultura é o fato de que o Brasil tem
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extensas áreas disponíveis para o cultivo de
matéria-prima destinada aos biocombustí-
veis, sem que para isso se prejudique a pro-
dução de alimentos básicos. No caso da ca-
na-de-açúcar, a matéria-prima utilizada na
produção de etanol, o plantio do produto

representa menos de 1% da produção total
agrícola brasileira. Além disso, a expansão
da cana está ocorrendo em áreas de pasta-
gens subaproveitadas, que não concorrem
com a produção de alimentos.

A fim de tornar visualmente mais cla-
ra essa distribuição espacial
do mapa agrícola, o gover-
no vai também definir até
julho o zoneamento agrí-
cola para o cultivo de cana,
que irá determinar quais
são as áreas mais propícias
para a produção da cultura,
considerando, além dos as-
pectos agrícolas, os ecológi-
cos e a possível competição
com outros produtos.

De acordo com Marcos
Jank, presidente da União
da Indústria da Cana-de-
açúcar, Única, a questão di-
plomática que acusa tam-
bém o Brasil de dar des-
taque em primeiro lugar à

produção de etanol, deixando de lado o
setor de alimentação, não corresponde à
realidade. "A área plantada de cana no Bra-
sil é derivada de pastagens, cujo número
de bovinos por hectare vem aumentando
por causa dos novos métodos de manejo,
que possibilita uma alta produtividade",
disse Jank.

Ele também salienta que as questões
colocadas se encaixam apenas nos contex-
tos de produção do etanol de norte-ameri-
canos e europeus, já que a quantidade de
terras disponíveis para produzir matéria-
prima para a indústria de biocombustíveis
é muito pequena, fato que, conseqüente-
mente, pode comprometer outros setores
e até o meio ambiente.

Ainda que todas essas explicações se-
jam convincentes sob os pontos de vista
técnico, econômico, ambiental produtivo
etc., declarações como a do relator da ONU
e do diretor do FMI refletem um movimen-
to mundial de rejeição indiscriminada aos
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biocornbustíveis, seja qual for a sua origem
e seus métodos de produção. Sendo assirn,
corno ficam a cana-de-açúcar e o Brasil?
Quais são os efeitos que essa controvérsia
pode trazer para o etanol brasileiro?

Para Fernando Ribeiro, diretor respon-
sável pela área de relações institucionais
da ETH Bionergia, empresa pertencente ao
Grupo Odebrecht, a percepção negativa dos
biocombustíveis pode atingir sim o etanol
brasileiro. "A França, por exemplo, que é
uma das maiores nações agrícolas da Co-
munidade Européia, possui uma economia
agrícola altamente subsidiada e cujo espa-
ço físico para produzir biocombustíveis é
limitado, tendo portanto pouco mando do
negócio, tende a se tornar naturalmente re-
sistente a essa matriz energética alternativa.
Outro dia, o presidente Nicholay Sarkozy
disse um monte de bobagens reforçando
essa posição e criando barreiras não tarifá-
rias e empecilhos ao etanol."

Segundo Ribeiro, por ora, essa resis-
tência ainda não tem impactado nos ne-
gócios internacionais brasileiros. "Pode ser
que venha a afetar num futuro até breve,
mas não há nada que sinalize isso ime-
diatamente. Todavia, para que isso não
aconteça, é necessário combater desde já
esses argumentos, provando que o eta-
nol não provém da Amazônia, onde es-
taria ajudando a causar devastação, nem
da exploração do trabalho infantil, como
tem sido enganosamente apresentado lã
fora. É muito fácil criar mentiras e elas se
tornarem referências. Na hora em que se
começa a incomodar os outros atores do
mercado, eles começam a dizer: 'esse jo-
go eu não quero jogar', porque pode ser
que eles fiquem no banco de reservas",
afirma o diretor.

Ribeiro acredita que, para o Brasil não
acabar sendo tragado nessa onda, cabe
buscar meios através de uma política for-
te voltada ao esclarecimento. E é aí que
o jogo pode começar a virar, já que, mais
bem informado, o mundo poderá perce-
ber a dimensão das vantagens do etanol
verde-amarelo.

Maurílio Biagi Filho, empresário, usi-
neiro (presidente do Grupo Maubisa) e
conselheiro da Câmara Americana de Co-
mércio e da Única, enxerga sobretudo uma
oportunidade dentro do atual cenário. Ele
acredita ser necessária uma mobilização
porque o país está crescendo e ninguém
cresce sem incomodar os outros. "Se nós
trabalharmos direito, essa campanha inter-
nacional que respinga no etanol brasilei-
ro trará, na verdade, oportunidades. Para
mim, no final das contas, é a consagração

do modelo brasileiro. Está ficando cada
vez mais claro e transparente que o Brasil
tem um modelo absolutamente correto.
Quanto mais acontece essa gritaria histé-
rica lá fora, mais se percebe que o mode-
lo brasileiro de produção de biocombus-
tíveis, que começou há mais de 35 anos,
está absolutamente correto".

Para Biagi, causa pavor no mundo o fa-
to de o Brasil ter substituído mais de 50%
de sua gasolina utilizando menos de 1%
da área que hoje está sendo cultivada no
país. "É uma coisa muito forte em qual-
quer lugar do mundo. Particularmente
acho que essa campanha mexe com nos-
sos brios de brasileiros e pode consagrar
definitivamente as vantagens competitivas
que temos".

Uma dessas vantagens se contrapõe
diretamente ao argumento de competi-
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Biocombustíveis

cão entre a cana e as culturas alimentares:
o fato de que a cana aumenta a produção
de alimentos. Biagi explica que a cana es-
tá entrando agora nas áreas de pastagens
degradadas, onde não se produz nada. Ao
se estabelecer, a lavoura precisa ser reno-
vada anualmente em 20%; passa-se então
a produzir leguminosas comestíveis, co-
mo soja ou feijão, elevando a produção
de alimentos.

Outra verdade que chamará a atenção
para a vantagem do produto brasileiro é
o seu rendimento. Para cada litro de ener-
gia fóssil que consome, a cana produz 9,3
litros de energia renovável; com o milho
essa produção é de apenas 1,4 litros.

Desinformação
"O Brasil acostumou-se a ser um país

de terceiro mundo e cada vez que conse-
gue um atalho para aproximar-se da elite
mundial, estranha e reage, achando que
não vai dar certo, aceitando a pressão dos
que querem mantê-lo na inferioridade de
sempre", observa o empresário.

Mas Biagi vai além e diz que os tem-
pos são outros e, justamente por isso, acha
que o presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va deveria até lançar um desafio à União
Européia, dizendo, por exemplo: "Se vo-

cês quiserem que produzamos etanol para
vocês, podemos, num prazo de dez anos,
ir aumentando anualmente nossa produ-
ção, exclusivamente para fornecer a vocês,
e nós garantimos que esse etanol será pro-
duzido em condições ambiental e social-
mente corretas. Em contrapartida, vocês
pararn de produzir etanol de trigo ou de
qualquer outra coisa e passem a fornecer
alimentos para o mundo, ou seja, alimen-
tos mais nobres que vocês têm condições
de produzir. Mas isso desde que vocês pa-
rem de pagar para que os seus produtores
deixem a terras sem cultivar, como vem
acontecendo".

Ainda para o empresário, durante o
encontro na Holanda, Lula foi muito fe-
liz em suas colocações, apresentando argu-
mentos convincentes e mostrando-se ab-
solutamente aberto e disposto a participar
de qualquer debate em qualquer lugar do
mundo para discutir esse assunto. "De fa-
to, o Brasil tem todas as condições para de-
bater esse assunto com qualquer um, sem
medo e sem hipocrisia. Todos os nossos
interlocutores lá de fora, que escutam nos-
sos argumentos, mudam de idéia porque
estavam mal informados", destaca.

Colaborou Ricardo Maia
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