
Os Estados Unidos chancelam a tecnologia brasileira e
os usineiros assinam um acordo histórico com os
trabalhadores, abrindo espaço para a cana no mundo

a hora da
IBIAPABA NETTO

Freqüentemente o setor sulcroalcooleiro tem sido
apontado como uma das grandes promessas da
economia brasileira. Investimentos em massa
nacionais e estrangeiros aportaram por aqui nos

dois últimos anos. A produção explodiu e alguns
problemas vieram na esteira do crescimento. Com
baixos preços, usinas entraram em dificuldade diante
de uma oferta crescendo acima da demanda. Mas o
aviso de que, finalmente, o mercado americano se
abriria para o etanol brasileiro mudou radicalmente
as expectativas para o futuro. De uma só vez dois
fatos pegaram de assalto usineiros e produtores: o
reconhecimento por parte do Tio Sam de que a planta-
combustível brasileira é o que há de mais eficiente em



baixas emissões de carbono e a
expectativa de mudança da frota
americana de carros. Isso porque o
presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, anunciou que preten-
de substituir os atuais carrões bebe-
dores de gasolina por automóveis
mais econômicos e adaptados à tec-
nologia flex fuel. Com isso, abre-se
um mercado que até
2020 comprará cerca
de 20 bilhões de litros
por ano só do etanol
brasileiro. Para que se
tenha uma idéia, em
2008 os americanos com-
praram 1,55 bilhão de
litros e a produção nacio-
nal ficou próxima dos 25
bilhões de litros. Mas.

de melhores práticas de trabalho. O
principal avanço no setor está no fim
da terceirização do trabalho dos corta-
dores de cana. Tradicionalmente, as
usinas contratam um intermediário
que cuida de contratar a mão de obra.
Pelo novo método, este profissional
fará parte das empresas e os trabalha-
dores serão contratados, com carteira

assinada, pelas próprias
usinas, que farão contra-
tos por tempo determi-
nado. Embora sutil, a
medida atende uma anti-
ga reivindicação dos tra-
balhadores e inaugura
um novo patamar nas
relações trabalhistas.
"Quem aderir a este
pacto, que será seguido

para que o sonho dou-
rado de abastecer o principal mer-
cado mundial se torne realidade,
alguns obstáculos terão de ser
superados. A questão traba-
lhista ainda é vista como uma
espécie de calcanhar de aqui-
les para o setor. As constan-
tes notícias de trabalho
escravo divulgadas com
pompa e circunstância na
mídia internacional colo-
caram o setor em xeque.
Mas até esse problema,
segundo representantes
do setor, está com os
dias contados.

No começo deste mês,
durante o Etanol
Summit, evento realiza-
do pela União da Indústria
da Cana (Única), foi anun-

ciada uma grande reforma
no setor, visando à imple-

mentação do que se chama

pelas principais usinas
do Brasil, vai se comprometer a cum-
prir uma série de requisitos", explica
Marcos Jank, presidente da Única.
Um desses pontos está na requalifica-
ção da mão de obra usada no corte
manual da cana. Em alguns anos, esse
trabalho estará praticamente extinto,
devido ao avanço da mecanização no
campo. Com isso, milhares de pesso-
as perderão a oportunidade de conse-
guir trabalho nas lavouras. "As usinas
pretendem requalificar mais de duas
mil pessoas só no próximo ano",
comenta Jank. Os novos postos de
emprego virão dos projetos que come-
çarão a funcionar nos próximos anos.
Tratoristas, motoristas, pessoal para
limpeza, enfim, cada nova usina incor-
pora cerca de 800 empregos diretos.
"É muito importante para o mercado
que o setor tenha um selo de garantia
de boas práticas", diz a especialista
Amarilys Romano, da Céleres
Consultoria. "Espera-se que a certifí-



cação facilite a adoção do álcool brasi-
leiro, tanto o anidro como o hidratado,
como padrão e, consequentemente,
ocorra sua comoditização", diz.

Com o avanço do combustível brasi-
leiro no maior mercado mundial, acre-
dita-se num novo ciclo de investimen-
to. Os grandes interessados da vez
não serão os megainvestidores como o
bilionário George Soros ou a america-
na ADM, que chegou ao Brasil recen-
temente. As petroleiras tendem a
invadir os canaviais brasileiros. Desde
o ano passado, a Shell tem sondado
diversas usinas e até grupos inteiros
para comprar. Sua entrada nesse mer-
cado é considerada iminente e pode-
rá acontecer a qualquer momento. A
primeira a aderir a esse grande filão
foi a British Petroleum, ou simples-
mente BR Tony Hayward, principal
executivo da empresa no mundo,
declarou em maio passado que o eta-
nol brasileiro faz mais sentido para o
mundo. Segundo ele, a América Latina
terá um papel estratégico nessa nova

onda verde que chegará aos
tanques dos carrões america-

nos. Eu acredito que na
próxima década a mistura

de biocombustíveis na gasolina deverá
alcançar 20%, tanto nos Estados
Unidos como na Europa", afirmou. Na
opinião do presidente da BP Biofuels
Brasil, Mario Lindenhayn, apostar no
mercado brasileiro, independente-
mente do que farão os Estados Unidos,
por si só é um bom negócio. "O merca-
do nacional continuará crescendo pelo
menos 10% ao ano por causa dos car-
ros flex fuel", comenta. "O Brasil
representa e continuará representan-
do um terço da demanda mundial por
etanol", pondera. Para ele, dos cana-
viais nacionais há potencial para suprir
o crescimento interno bem como aten-
der às exportações.

Mesmo sendo o etanol brasileiro o
que há de mais moderno em termos de
combustível limpo, as atuais pesquisas
apontam para um mercado pratica-
mente infinito de possibilidades. A
alcoolquímica é uma realidade iminen-
te e o plástico verde uma realidade.
Presidente da ETH Bioenergia,
empresa ligada ao grupo Odebrecht,
José Carlos Grubisich conhece bem o
assunto. Ex-presidente da petroquí-
mica Braskem, a maior da América
Latina, foi durante a sua gestão que a

companhia apresentou o policarbona-
to de cana. "É impressionante o que é
possível fazer da cana. É uma planta
que tem tudo para substituir o petró-
leo em diversos aspectos", comenta.
Com alguns bilhões no bolso para
continuar os investimentos, ele acre-
dita no mercado. "Estamos começan-
do a operar nossas unidades green-
field (feitas do zero) e tudo está rodan-
do muito bem", comemora.

Se o plástico de cana já faz sucesso,
o que dirá do diesel de etanol? Ou a
querosene de aviação também vinda
da cana? Pois é. As pesquisas seguem
avançadas e, segundo dados da Úni-
ca, a novidade deve ser comercial-
mente viável em poucos anos. À fren-
te do projeto a Amyris-Crystalsev,
joint venture formada pela america-
na Amyris com a comercializadora
de etanol e açúcar Crystalsev, de
capital brasileiro. Segundo noticiou a
empresa, até 2010 o diesel de cana
deve ser viável. Resta convencer o
mundo de que o etanol brasileiro é a
solução para os problemas do clima e
do bolso. Afinal, além de mais barata
no tanque, sem dúvida é um produto
muito mais doce. •
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Rural - O que falta para o etanol ser
reconhecido no resto do mundo?
Jank - Cada lugar tem o seu interesse
local e isso teremos de trabalhar aos
poucos. Infelizmente, o etanol, embora
seja 72% mais eficiente que a gasolina
em emissão de gases para o efeito
estufa, não é reconhecido e não entra
nos cálculos para crédito de carbono,
algo que estamos batalhando.

Rural - Mas por que isso acontece?
Jank - Porque a metodologia não
permite, logo ele fica de fora. Estamos
trabalhando para mostrar os benefícios
do etanol como combustível alternativo
ao petróleo no mundo, seja ele de cana,
seja de milho ou beterraba. Nesse
contexto, claro, mostramos as vantagens
do que fazemos aqui no Brasil.

Rural - Por que a propaganda do etanol
de cana não decolou na Fórmula Indy
americana?
Jank - Achamos que seria de mau gosto
chegar ao Meio-Oeste americano, no
cinturão de milho, e falar que nós somos
melhores que eles. Isso poderia significar
um retrocesso. Mas o nosso combustível
está lá e vamos firmar nossa marca.

Rural - A produção de hidrocarbonetos
feitos de cana é verdadeira?
Jank - Sem dúvida. Esse será o futuro
da cana, junto com o etanol de segunda
geração. Há grupos importantes
pesquisando essa tecnologia e quando
ela estiver viável será um novo
paradigma para o setor.
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