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O debate sobre os impactos do desenvolvimento
energético no meio ambiente cresceu de forma

significativa nos últimos tempos, e as autoridades estão cada
vez mais cientes da importância de se buscar fontes alternativas
de energia na tentativa de evitar o aquecimento global. Neste
contexto, as políticas de diversos governos incentivam o
consumo de biocombustíveis e deixam um cenário promissor
para as empresas produtoras de biodiesel nos próximos anos, o
que em tese favorece o Brasil, um dos maiores players do setor.
No entanto, alguns entraves colocam dúvidas sobre a
rentabilidade e viabilidade econômica do negócio, deixando os
investidores cautelosos. Vale ou não a pena investir no
biodiesel?

Atualmente, talvez a principal barreira seja a alta dos
preços das matérias-primas disponíveis para a produção de
biodiesel, especialmente as alimentícias. Isso acaba tornando a
fabricação do biocombustível inviável até mesmo no Brasil, onde
os custos de produção agrícola estão entre os mais competitivos
do mundo. Em 2007, mais de 80% do biodiesel fabricado no
Brasil teve a soja como matéria-prima, e o cenário deve
permanecer praticamente igual em 2008. Essa mesma soja está
sendo negociada no maior valor em 34 anos na bolsa de Chicago.

Para Nivaldo Rubens de Trama, presidente da Abiodiesel
(Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel), o atual
momento não é simples. "Nós estamos em uma situação bastante
difícil, que é a falta de matéria-prima compatível com a formação
de preço e custo do diesel. As oleaginosas alimentícias estão em
um patamar muito caro para se transformar em biodiesel",
afirma.

Entretanto, o presidente da Abiodiesel destaca que as
oleaginosas industriais ou não-alimentícias aparecem como
uma ótima solução para a questão da insegurança com os preços
derivados das commodities alimentícias. Ele lembra que o Brasil
também ocupa posição de destaque nestas matérias-primas.

"Nas oleaginosas industriais, o processo de formação de
preços e custos fica viável, e como o Brasil é o campeão de
diversidade de oleaginosas não-alimentícias, temos muitas

chances de atender a médio e longo prazo o potencial de
energias renováveis", ressalta Trama.

O potencial brasileiro fica claro quando vemos alguns
números. O País vem aumentando sua capacidade industrial
instalada para a produção de biodiesel, devendo superar 1,9
bilhão de litros nos próximos dois anos, valor que será somado à
atual capacidade de produção de 751 milhões de litros. Além
disso, estima-se que serão necessários 840 milhões de litros de
biodiesel para atender a medida do governo brasileiro de
acréscimo de 2% ao diesel derivado de petróleo a partir de
janeirode2008.

Resta agora saber se o Brasil, um dos países de maior área
agricultável do mundo, irá se aproveitar do seu potencial para
expandir o cultivo de matérias-primas apropriadas à produção
do biodiesel. Isso é fundamental para atender de forma
sustentável a crescente demanda global por biocombustíveis,
facilitando a decisão de investimento em empresas do setor.
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