
ommod.it.ies são, por definição, produ-
tos básicos, de padrões homogêneos
e de amplo consumo mundial. Tor-

nar o etanol de cana-de-açúcar um produto
com essas características é a grande meta
de uma emblemática parceria estabelecida
entre o setor privado, as entidades afins e
o governo federal. Uma sintonia materia-
lizada em ações em todo o planeta para,
justamente, transformar o etanol brasilei-
ro numa commodity mundial.

Ainda é bem longo o caminho que con-
duzirá os biocombustíveis, especialmente
o etanol, a tal patamar. O tempo que todo
esse processo levará também é incerto, po-
rém, os passos dados pelo Brasil nessa di-
reção têm sido firmes. Para que o etanol se
torne urna commodity internacional, o pri-
meiro passo é criar e consolidar um mer-
cado mundial em torno do produto. Por-
tanto, é necessário que haja compradores
e produtores de etanol. Não é à toa que o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva costu-
ma aparecer em eventos internacionais de-
fendendo a causa dos biocombustíveis. Por
trás do discurso de Lula, há uma verdadeira
força-tarefa mobilizada para que o setor se-
ja representado maciça e estrategicamente
em eventos internacionais.

Eduardo Leão, diretor executivo da Úni-
ca, explica que, para se ter uma commodity
mundial, é necessário haver uma pulveriza-

ção de compradores e vendedores. "É isso
que dá a liquidez dos mercados", diz. Aexis-
tência de um mercado físico de álcool car-
burante estabelecido é fundamental. Brigar
por esse objetivo é exatamente o que o país
está começando a fa-
zer agora. Atualmente,
o Brasil exporta álcool
para 50 países, mas, só
para se ter um parâme-
tro, as exportações bra-
sileiras de carne bovina
têm como destino mais
de 150 países.

Nesse sentido, a
ampliação desses dois
grupos é uma das fren-
tes de ação do setor.
A respeito do merca-
do consumidor, Leão
explica que, no curto
prazo, os dois mais
promissores são Esta-
dos Unidos e União
Européia. Para cada
um deles, a Única tra-
çou planos diferentes,
já que suas motivações são distintas.

No caso norte-americano, por já ha-
ver uma afinidade maior com o etanol de
milho, existe uma perspectiva de merca-
do um pouco mais consolidada. A moti-

vação principal está claramente focada na
questão da segurança energética, mas o
grande limitante para o etanol brasileiro
é a barreira tarifária. "É justamente nesse
ponto que temos trabalhado. Montamos

um escritório em Wa-
shington a fim de ten-
tar melhorar nosso
nível de comunicação
com os formuladores
das políticas econô-
mica, principalmen-
te, o Congresso norte-
americano. A idéia é
mostrar as vantagens
do etanol de cana-de-
açúcar, inclusive para
a opinião pública, que
seria uma importante
aliada, já que, além de
estarmos oferecendo
um produto ambien-
talmente mais susten-
tável, também poderia
ser mais barato se não
houvesse o problema
da barreira tarifária".

Na União Européia o debate é comple-
tamente diferente: a motivação principal é
a questão ambiental. Aliás, um debate que
tem sido muito politizado. A intenção do
Brasil é buscar uma discussão mais técni-
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ca e isso envolve questões como meio am-
biente, alimentos vs. combustíveis e mu-
dança do uso da terra.

Leão explica que se tem procurado levar
critérios técnicos para esses debates, princi-
palmente no que diz respeito à questão am-
biental e social - mas não tem sido fácil. Por
isso, a estratégia tem sido a de ampliar sig-
nificativamente a capacidade de comunica-
ção do Brasil com a Europa. ''Estamos com
um escritório em Bruxelas, para aplicar uma
estratégia de comunicação com a ciasse po-
lítica e a opinião pública local. Temos tido
também como estratégia uma paiticipação
constante em eventos
internacionais e, sempre
que possível, temos res-
pondido às críticas ao
etanol brasileiro em no-
tas e press releases, além
de um forte engajamen-
to em fóruns de susten-
labilidade e certificação.
Esse conjunto de ações
tem como alvo uma ação
pró-ativa para tentar in-
fluenciar o processo deci-
sório que vem ocorrendo
na União Européia, que
é a aprovação da direti-
va que foi mandada pe-
la Comissão Européia
ao Parlamento Europeu,
que prevê a mistura de
10% de biocombustíveís
com os combustíveis fós-
seis até 2020", observa.

Mais fornecedores
Supor que a grande oportunidade pa-

ra o Brasil está em ser praticamente o úni-
co e exclusivo fornecedor de etanol para
o mundo é um erro crasso de estratégia.
Nenhum país do mundo vai querer reali-
zar negócios com tamanho grau de depen-
dência do fornecedor. Exatamente por isso,
a idéia é fazer crescer o número de países
produtores de etanol de cana-de-açúcar no
planeta, constituindo um grupo mais am-
plo de vendedores.

É essa uma das grandes vantagens do
etanol. Ao contrário do petróleo, que se li-
mita a um grupo de cerca de 20 exportadores
mundiais, o etanol pode ultrapassar o nú-
mero de 100 países - quase todos na região
tropical - produtores e exportadores- Sendo
assim, pulverizar o conhecimento técnico
adquirido ao longo de 35 anos de existência
do Pró-Álcool evitai para os interesses brasi-
leiros. "Deixar de ficar na mão de 20 países
politicamente complicados e passar a contar
com um universo de mais de 100 fornecedo-
res é o que o presidente Lula chama, muito

adequadamente, de 'democratização ener-
gética'. Evidentemente, o Brasil tem capaci-
dade para se tornar o principal exportador
do etanol da cana-de-açúcar, mas isso sem
qualquer impacto sobre o fornecimento de
alimentos e sem invadir, como muito equi-
vocadamente se alardeia lá fora, a Amazônia
e o Pantanal", diz Leão.

Além da produção agrícola da cana
em si, há também a liderança brasileira na
tecnologia industrial de produção, ou se-
ja, uma liderança no cluster que é o aglo-
merado de empresas envolvidas com o
conhecimento científico, tecnológico, de

mercado, das indústrias
de máquinas e insumos
- itens com grande valor
agregado.

Padrão
De acordo com o

diretor de Produtos do
Agronegócio e Energia
da BM&FBovespa-Bol-
sa Valores, Mercadorias e
lárturos, Ivan Wedekin, o
etanol hoje já é uma mer-
cadoria commodity, por
se tratar de um produ-
to padronizado, no qual
se pode enxergar um ti-
po de álcool carburante,
conforme os padrões es-
tabelecidos pela Agência
Nacional do Petróleo,
AN P. Falta, porém, virar

uma commodity internacional. Para tanto, é
necessário que exista uma padronização in-
ternacional das especificações do produto, a
exemplo de como funciona com outros pro-
dutos, como a soja brasileira, que tem um
determinado padrão que permite a qualquer
comprador mundial saber o que está com-
prando sem precisar ver o produto.

A garantia de fornecimento é outro
ponto de suma importância nesse cami-
nho a ser percorrido. Os novos consu-
midores precisam de segurança quanto à
questão do abastecimento, uma vez que,
para se mudar uma matriz energética, é ne-

cessário haver garantias de que será possí-
vel contar com esse combustível por déca-
das. E por isso que as rodadas de discussões
internacionais e visitas de estrangeiros são
tão importantes, pois elas servem, sobretu-
do, para deixar claro aos olhos do mundo
que não se trata de uma aventura, mas sim
de um processo sério e continuo.

Precificação
"Outro aspecto importante é que não

há mercado livre no setor de álcool. Em
todos os países existe alguma restrição ou
regulação como mecanismo de proteção.
Até mesmo no Brasil existem distorções tri-
butárias que dificultam a comercialização.
Por exemplo, a resolução n ° 5 da ANP diz
que o produtor de álcool (usina ou desti-
laria) só pode vender o produto para uma
distribuidora ou para um exportador, o
que limita a comercialização desse pro-
duto. Se houver uma empresa interessada
em adquirir álcool na safra para vender na
entressafra, por exemplo, não pode fazer
isso. A medida dificulta a ação de agentes
que podem dar maior liquidez à comercia-
lização do álcool", explica Wedekin.

Segundo ele, a correção de distorções
como essa fazem parte de um pacote pa-
ra transformar o etanol numa commodity
internacionalmente difundida. Em se ten-
do um mercado físico internacionalmente
mais estabelecido, melhores negociações e
transações serão realizadas. Em seguida, são
estabelecidas as demandas para a proteção
dos preços, o que faz o mercado futuro se
desenvolver mais rápido. "Isto é o que po-
demos chamar de supra-sumo da globaliza-
ção da commodity, com um mercado físico
estabelecido e um mercado futuro capaz de
permitir que os agentes do mercado fixem
os preços. Em se estabelecendo como urna
commodity internacional, o Brasil continu-
ará sendo uma liderança na produção de
etanol competitivo, ou seja, sem subsídios,
e líder na formação de preço da mercadoria
no cenário internacional. Poderíamos ter,
inclusive, a BM&l' Bovespa como o centro
de referência de precificação do álcool no
plano mundial", destaca Ivan Wedekin,
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