




NO MUNDO, A ÁREA USADA PARA A PRODUÇÃO DE MILHO E
CANA-DE-AÇÚCAR SOMA 15 MILHÕES DE HECTARES, O QUE

EQUIVALE A 1% DAS TERRAS DESTINADAS À AGRICULTURA

É possível notar ainda uma maior profissionaliza-
ção no setor e a consolidação dos negócios em tor-
no de grandes grupos. "É provável que as empresas
capitalizadas assumam os grupos em dificuldade",
diz Rodrigues. Algumas companhias, inclusive, já
iniciaram o movimento de fusões e aquisições. A
Cosan anunciou recentemente a incorporação da
Nova América Agro Energia, proprietária do açúcar
União, o mais vendido no Brasil. E o grupo Santaelisa
Vale teria iniciado negociações com a multinacional
francesa Louis Dreyfus Commodities.

Essas e outras tendências para o mercado na-

cional e mundial de etanol foram discutidas em São Paulo no mês
de junho durante a realização do Ethanol Summit, evento bianual do
segmento sulcroenergético que contou com a presença de participan-
tes de diversas partes do mundo. Para Bernard Chaud, vice-presidente
do grupo investidor francês Tereos, o etanol é uma parte importante
da indústria de combustíveis, principalmente porque a produção de
combustíveis fósseis está caindo, enquanto cresce a fabricação de
fontes alternativas de energia, tornando a biomassa mais abundante
e barata. O executivo ressaltou que, nos Estados Unidos e na Euro-
pa, o consumo de biocombustíveis ainda é baixo, ante o potencial
existente para disseminar o uso do etanol, especialmente porque
diminui a emissão de gases do efeito estufa. "Podemos substituir 10%
do petróleo usado no mundo hoje", enfatizou Chaud.

Tal volume eqüivale a produção de 120 bilhões de litros de etanol por ano.
E para que esse cenário seja alcançado é preciso que a fabricação de etanol
seja disseminada para diversos países. Esse é justamente um dos pontos mais
importantes de um memorando de entendimento sobre biocombustíveis
assinado em 2007 entre o Brasil e os Estados Unidos, que, entre outras
ações, tem a intenção de aumentar o número de países produtores de etanol
a fim de promover a internacionalização do consumo, necessária para que
o produto se consolide como uma commodity global.

"Esse memorando abre oportunidades não só bilaterais para os dois paí-
ses signatários, mas também para outras nações", destacou André Amado,
subsecretário de Energia e Alta Tecnologia do Itamaraty. Entre os principais
benefícios está a disseminação do modelo de negócios criado no Brasil a partir
da cana-de-açúcar, que pode favorecer países emergentes, especialmente os
localizados nos trópicos. "Já estamos realizando estudos de viabilidade e con-
sultoria para a implantação de projetos de cana em Honduras e em El Salva-
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dor. Há iniciativas semelhantes sendo conduzidas no
Haiti para a implantação de uma usina de biomassa",
exemplificou César Cunha Campos, diretor executivo
da FGV Projetos, da Fundação Getúlio Vargas.

Temas como a exportação de etanol, tarifas,
abertura de mercados, critérios de sustentabilida-
de e regras de comércio também foram discutidos.
Representantes do Brasil, dos Estados Unidos e do
Reino Unido defenderam a posição de seus países.
Ficou evidenciado que ainda há um longo caminho a
ser percorrido em busca de um consenso que atenda
aos interesses globais e de cada país.

Bob Dinneen, presidente da Associação de Com-
bustíveis Renováveis dos Estados Unidos, sugeriu
que o Brasil não abandone o programa internacional
devido a barreiras de proteção, argumentando que
o programa americano não é um obstáculo para a

Foco na requalificação

A
Única - União da Indústria
de Cana-de-Açúcar desenvol-
veu um importante projeto

para a área trabalhista do setor cana-
vieiro. Trata-se do RenovAção, que
será o primeiro e maior programa
de requalificação profissional pro-
movido pelo setor e nasceu com a
finalidade de recolocar no mercado
de trabalho cortadores de cana que
serão dispensados nos próximos
anos em decorrência do avanço da
mecanização da colheita de cana-de-
-açúcar. "Por ano, requalificaremos 7
mil cortadores de cana", diz Marcos
Jank, presidente da entidade. O pro-
grama tem o apoio do BID - Banco
Interamericano de Desenvolvimento,
além da participação da Feraesp -
Federação dos Empregados Rurais
Assalariados do Estado de São Paulo
e das empresas John Deere, Case
IH e Syngenta. A expectativa é que 4
mil pessoas sejam treinadas e rea-
proveitadas no setor sulcroalcooleiro.
Outros 3 mil trabalhadores serão

preparados para operar em outras
atividades como horticultura, jardina-
gem, hotelaria, avicultura, construção
civil, entre outros. "Identificamos os
cursos necessários e partir desse

mapeamento iremos atrás de ins-
tituições interessadas em aderir ao
nosso projeto", diz Jank. A empresas
de máquinas agrícolas envolvidas na
empreitada serão responsáveis pelo
treinamento de operadores de tra-
tores e colheitadeiras. Já a Syngenta,
empresa que inovou o plantio da
cana, formará profissionais aptos à
automatização do plantio, feito por
meio de gemas. O setor sulcroalcoo-
leiro conta com 450 mil trabalhado-
res manuais, que atuam no plantio e
na colheita da cana-de-açúcar.

Outro projeto desenvolvido pela
entidade, o Agora - Agroenergia e
Meio Ambiente, tem como objetivo
destacar o papel positivo do etanol
em questões relacionadas às mudan-
ças climáticas e ao meio ambiente.
Umas das campanhas educativas
desse programa visa à conscientiza-
ção de professores e alunos sobre
formas de mitigar o aquecimento
global. Denominada Desafio Mudan-
ças Climáticas, a iniciativa envolverá
mais de 11 mil escolas, 47 mil do-
centes e 2,3 milhões de jovens que
cursam a 7a e a 8a séries. O projeto
premiará os 70 melhores trabalhos
inscritos em todo o país.



COM A CRISE FINANCEIRA, OS INVESTIMENTOS EM NOVAS
UNIDADES NO BRASIL FORAM REAVALIADOS E, DAS 43 NOVAS
UNIDADES PREVISTAS, APENAS 25 SERÃO IMPLANTADAS

entrada do produto brasileiro: "Se querem que nos Es-
tados Unidos não tenhamos uma tarifa, os americanos
estariam subsidiando o Brasil", defendeu.

O presidente Barack Obama já se declarou com-
prometido com a produção de biocombustíveis,
incentivando o envolvimento das indústrias com o
desenvolvimento de fontes alternativas de energia
a médio e longo prazos. Já André Amado reforçou
que a questão é considerada estratégica pelo governo

brasileiro, pois o Brasil pode exercer influência mundial com o conheci-
mento que acumulou sobre o uso e a viabilidade do etanol de cana como
combustível alternativo.

Outra tendência apontada durante o evento foi a certificação da qualidade
dos biocombustíveis como meio de acesso ao mercado internacional. No ano
passado, a Europa estabeleceu critérios para a sustentabilidade que devem ser
seguidos pelos 27 países-membros. O objetivo é reduzir em 23% as emissões
de gases de efeito estufa pela melhoria e incorporação de biocombustíveis em
10%. "Essa meta aumentará o consumo de biocombustíveis, o que exigirá
importação do Terceiro Mundo, mas não serão usados biocombustíveis sem
critérios de sustentabilidade", defendeu a diretora de Energia e Transportes
da Comunidade Européia, Alexandra Langenheld.

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton também condicionou
o apoio americano ao programa do etanol brasileiro à sustentabilidade do
biocombustível de cana-de-açúcar. Para o físico José Goldemberg, a preo-
cupação com a derrubada das florestas é infundada, uma vez que existem
mais de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas no país e, se a área
de produção de cana crescer, será sobre esse terreno. "O problema com a
destruição das florestas é inexistente. Até porque elas já foram destruídas
50,100 anos atrás", diz

Na avaliação de Goldemberg, a produção de etanol de primeira geração
ainda pode progredir muito e atingir níveis de produtividade bem superiores
aos atuais, antes das conquistas tecnológicas prometidas pela segunda geração
do biocombustível, cujo processo prevê o uso de enzimas capazes de quebrar
moléculas de celulose. "As enzimas para a produção de etanol de segunda
geração são ainda muito caras", diz. O cientista defende a conquista de maior
eficiência na produção de etanol, ampliando o volume extraído por tonelada
de cana-de-açúcar, hoje na faixa de 80 litros. "Basta para isso a autorização do
governo para a manipulação genética da cana-de-açúcar", comenta.
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