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FUTURO: plantação de mamoma (no alto) e laboratório da empresa 
– produção deverá crescer nos próximos anos 

A ESCALADA DO PREÇO DO BARRIL DE petróleo e a necessidade global de 
utilização de energias alternativas transformaram o biodiesel numa espécie de 
combustível do futuro. Menos poluente que o diesel mineral e produzido a partir de 
uma fonte renovável – o óleo derivado da soja, da mamoma, do algodão e de 
outros 40 vegetais –, ele estava prestes a provocar uma revolução. Pelo menos foi 
isso o que disseram muitos especialistas nos últimos quatro anos. Para o Brasil, o 
biodiesel seria uma dádiva. Terras produtivas, mão-de-obra abundante, tecnologia 
de ponta, experiência com combustíveis alternativos, tudo isso alçaria o País à 
condição de player mundial do setor. Embora o potencial do biodiesel seja inegável, 
as previsões otimistas não se confirmaram. O que era para ser sucesso virou um 
problema de grandes proporções. “O setor não foi tão bem planejado como se 
alardeou por aí e hoje o que se vê é uma crise muito séria”, diz Peter Ping Ho, 
analista de investimento da corretora Planner. “Todas as empresas estão perdendo 
dinheiro.” 

“É NATURAL QUE O SETOR PASSE POR UM 
PERÍODO DE APRENDIZADO” 
 
JOSÉ AGUILERA, PRESIDENTE 

 

Maior produtora de biodiesel do Brasil, com mais de 50% de participação no 
mercado, a Brasil Ecodiesel é um retrato da crise. No trimestre encerrado em 
junho, suas perdas totalizaram R$ 82,5 milhões, ante R$ 13,9 milhões no mesmo 
período do ano passado. Foi o terceiro resultado negativo consecutivo da 
companhia. Primeira empresa do setor a abrir o capital, seu desempenho na Bolsa 



de Valores de São Paulo não tem animado investidores. Em 2008, a cotação dos 
papéis da Ecodiesel caiu 22%, considerando o fechamento da quarta-feira 20. A 
performance negativa deve-se a diversos fatores. O volume de biodiesel vendido no 
segundo trimestre caiu 78% em relação aos três meses anteriores, graças 
principalmente à diminuição das retiradas de combustível feitas pela Petrobras. 
Pesou também no desempenho a disparada no preço da soja, principal matéria-
prima da empresa, que levou à forte pressão nos custos. Segundo um estudo 
realizado pela consultoria AgraFNP, o custo do biodiesel produzido a partir da soja 
pode chegar a R$ 2,59 por litro, enquanto o preço médio pago pelo produto nos 
leilões realizados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) é de R$ 1,80. Ou seja, a 
conta simplesmente não fecha. 

 

O VERDE QUE NÃO SAI DO VERMELHO 

Indicadores revelam a dimensão da crise 

R$ 82,5 MILHÕES 
 
foi o prejuízo registrado pela empresa no segundo 
trimestre 

 

22%  
foi quanto caíram suas ações de janeiro a agosto de 2008 

R$ 140 MILHÕES 
 
é o valor da dívida que foi renegociada com bancos 
credores 

 

Para o presidente da Brasil Ecodiesel, José Carlos Aguilera, os percalços são 
inevitáveis numa área tão recente quanto a produção de biodiesel. “É natural que o 
setor passe por um período de maturação, de aprendizado mesmo”, diz. “O que não 
dá para dizer é que o biodiesel está condenado. Ao contrário, sua participação no 
mercado mundial vai aumentar – e muito.” O crescimento, aliás, é líquido e certo. 
Isso porque a evolução está atrelada a uma imposição do governo brasileiro. 
Atualmente, uma lei torna obrigatória a adição de 3% de biodiesel ao diesel 
comum. Em 2010, o percentual deverá subir para 5%. Portanto, para atender ao 
aumento da demanda, as empresas terão necessariamente de trabalhar mais. Hoje, 
existem 49 usinas produzindo o novo combustível no Brasil. É muito, considerando 
um mercado ainda incipiente, mas talvez não seja o bastante no futuro próximo. 
Para os críticos do programa brasileiro de biodiesel, o problema é de outra 
natureza. Ok, dizem eles, o mercado vai aumentar de tamanho. Mas será 
realmente possível ganhar dinheiro com esse tipo de negócio? Até agora, não foi. 

Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 569, p. 68-69, 27 agosto. 2008. 

 




