
Miguel Rossetto já foi o
homem da reforma
agrária. Agora é quem
mais investirá em
etanol. À DINHEIRO
RURAL, ele explica
como as duas
experiências podem ser
complementares
LEONARDO ATTUCH

N o dia 15 de julho de 2009, data
em que a Petrobras Biocom-
bustíveis festejava seu pri-
meiro ano de vida, o gaúcho

Miguel Rossetto, presidente da
empresa, discutia com os técnicos de
sua equipe 20 grandes projetos.
Serão investimentos em novas usi-
nas de etanol ou em plantas já exis-
tentes, que serão feitos pela compa-
nhia. Entre uma reunião e outra,
Rossetto recebeu a reportagem de
DINHEIRO RURAL e de repente
se deu conta de que aquele aniversá-
rio estava passando em branco, sem
bolos ou comemorações. "Tempos de
austeridade", brincou. "Nosso foco é
construir a maior empresa de agroe-
nergia do mundo", diz ele. Para isso,



a Petrobras Biocombustíveis não
poupará esforços - e nem dinheiro.
Nos próximos quatro anos, a empre-
sa contará com R$ 5 bilhões para
investir em novas usinas ou em aqui-
sições de participações acionárias
em plantas já existentes, além de
pesquisa. A meta, como tudo que
envolve a Petrobras, é grandiosa.
"Vamos estar em usinas que respon-
derão por cerca de 10% da produção
brasileira", diz Rossetto. "E sere-
mos produtores de etanol ainda em
2009", ele avisa (leia sua entrevista
à página 26).

Rossetto tem
dinheiro e tem
pressa. Seu con-
trato é de três
anos e, nesse pra-
zo, ele espera
ter cumprido boa
parte da tarefa
que lhe foi dele-
gada pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, um entusiasta não só
dos biocombustíveis como do pró-
prio papel da Petrobras na indução
do desenvolvimento. É bem provável
que, em algumas semanas, Rossetto
já anuncie o primeiro investimento
da estatal petrolífera no setor sucro-
alcooleiro. O que surpreendeu muita
gente foi o fato de o presidente ter
escolhido para essa missão, de cunho
empresarial, um homem que tem
todo seu passado ligado à área social.

Entre 2003 e 2006, Rossetto foi
ministro do Desenvolvimento Agrá-
rio do governo. Grande parte da sua
militância política, no Rio Grande
Sul, foi construída em torno da
reforma agrária e ele já chegou a
declarar que suas divergências com
João Pedro Stédile, líder do MST,
estariam restritas ao campo futebo-
lístico - Rossetto é torcedor do
Internacional, enquanto Stédile é
gremista. Portanto, o atual presi-
dente da Petrobras Biocombustíveis
sempre foi uma pessoa vista com

reserva pelos
principais rura-
listas do País.

Apesar disso,
Rossetto garan-
te que não há
nenhuma con-
tradição ou an-
tagonismo entre
seu passado e

seu presente. E ele diz que sua
experiência em questões agrárias
ajudará a Petrobras a difundir um
novo paradigma no agronegócio bra-
sileiro. "Qualquer investimento que
façamos em etanol partirá de dois
pressupostos básicos: excelência nas
relações trabalhistas e também em
questões ambientais", afirma Ros-
setto. Tudo isso, diz ele, sem perder
de vista o retorno do investimento,
uma vez que a Petrobras tem que
prestar contas a todos os seus acio-
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nistas. Rossetto defende um modelo
que ele chama de "biocivüização". E
diz que o Brasil poderá estar na
vanguarda dos três grandes deba-
tes centrais nos dias de hoje: ener-
gia, alimentos e meio ambiente. "O
Brasil tem um papel civilizatório",
diz ele. "Pode expandir sua produ-
ção de alimentos e etanol, preser-
vando o meio ambiente."

Rossetto pretende, efetivamente,
aliar seu discurso à prática. Na área

o presidente Lula,
entusiasta dos
biocombustíveis, tem
acompanhado todos os
passos da nova empresa
criada pela Petrobras

de etanol, a Petrobras estará atenta
aos aspectos ambientais e trabalhis-
tas. Nos demais biocombustíveis, a
agricultura familiar terá uma espé-
cie de cadeira cativa. Aliás, isso já
ocorre nas três usinas da Petrobras,
em Candeias (BA), Quixadá (CE) e
Montes Claros (MG), que já benefi-
ciam mais de 40 mil famílias de
pequenos agricultores. Hoje, as
principais matérias-primas utiliza-
das pela Petrobras em suas usinas
são a soja e o algodão, mas a
empresa está desenvolvendo pes-
quisas não só para ampliar a produ-
tividade como ainda para desenvol-
ver novos insumos, como o dendê, a
mamona e o pinhão-manso. O dendê,
cultivado em algumas regiões da
Amazônia, é uma das plantas que
mais entusiasmam Rossetto. "Além
de ser a matéria-prima que gera a
maior quantidade de biodiesel por

hectare, a planta praticamente não
permite a colheita mecanizada", diz
ele. "Portanto, pode ser um instru-
mento de geração de renda para
milhares de famílias." O único entra-
ve para a expansão do dendê no
Brasil é uma lei que impede o cultivo
da planta na Amazônia, devido ao
fato de não ser nativa da região.
Rossetto pretende entrar nesse
debate, desde que o uso da palmeira
como cobertura vegetal seja feito

Em entrevista à DINHEIRO RURAL, o presi-
dente da Petrobras Biocombustíveis,
Miguel Rossetto, detalhou os planos bilio-
nários da empresa em etanol e biodiesel.
Leia a seguir,

DINHEIRO RURAL - A Petrobras chega
para dominar o setor de etanol?
MIGUEL ROSSETTO - Não. Todos nós
sabemos que ainda temos uma curva de
aprendizado nesse setor. Mas queremos,
até 2013, ter participações minoritárias
em usinas que respondam por 10% da
produção brasileira de etanol. Isso pode
ser feito em empresas já existentes e
também em projetos novos, conhecidos
como greenfield.

RURAL - Que critérios uma usina deve
preencher para ser sócia da Petrobras?
ROSSETTO - Todas as nossas decisões
serão pautadas pelo retomo do investi-
mento. Mas, além disso, dois fatores
serão cruciais: excelência ambientai e as
melhores práticas trabalhistas. O Brasil
tem tudo para estar na vanguarda do que
eu chamo de biocívilização, liderando a
agenda de vários temas importantes, como
energia, alimentos e meio ambiente. Aqui,
nós temos R$ 5 bilhões para investir, dos
quais R$ l bilhão em pesquisa, e vamos
contribuir para essa mudança de paradig-
ma no agronegócio brasileiro.

RURAL - Por que as empresas de petróleo
estão só agora acordando para o etanol?
ROSSETTO - Porque agora o etanol entrou
definitivamente na agenda ambiental e tam-
bém energética. As empresas de petróleo,
e não só a Petrobras, hoje se definem como

empresas de energia, e não apenas de óleo
e gás. O mundo vive hoje um momento de
transição energética, que abre oportunida-
des para o Brasil. Apostar em biocombustí-
veis foi também uma opção estratégica do
governo brasileiro, sob a liderança direta e
entusiasmada do presidente Lula.

RURAL - Onde estarão localizadas as
usinas da Petrobras?
ROSSETTO - Nos Estados que fazem parte
do novo cinturão da cana, como Goiás,
Minas Gerais, Mato Grosso e mesmo parte
de São Paulo. São regiões que serão bene-
ficiadas pelo alcoolduto e se tornarão
extremamente competitivas.

RURAL - O sr. vem de uma área social, a
reforma agrária, e agora está à frente do
maior investimento do governo brasileiro
no agronegócio. Como encara esse novo
papel profissional?
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em áreas de pastagens degradadas.
Nascido na cidade gaúcha de

São Leopoldo, palco de grandes
batalhas da Revolução Farroupilha,
Rossetto tem uma ligação forte
com o campo. Ele vem de uma famí-
lia de agricultores e diz que, aos 18
anos, tomou consciência das injus-
tiças sociais, muitas delas deriva-
das da distribuição desigual da
terra. "A reforma agrária ainda é
uma agenda atual para o Brasil", diz

ROSSETTO - Na verdade, não há nenhum
antagonismo. Enxergo a reforma agrária
como um tema extremamente atual para
o Brasil. E os nossos investimentos em
biodiesel, um setor em que já temos três
usinas em operação,
contemplam a agricul-
tura familiar. Nossa
política de compra de
insumos já gera renda
para milhares de famí-
lias e é um instrumen-
to de fixação do
homem no campo.

ele. No início dos anos 80, ele foi um
dos fundadores do PT e desde então
tem mantido uma relação direta
com o presidente Lula. "Ele geren-
cia, cobra e volta e meia me liga
para saber como estão andando as
coisas aqui", diz Rossetto, que tam-
bém não caiu de pára-quedas na
Petrobras. Em 1984, através de con-
curso público, ele se tornou funcio-
nário da Petroquisa, no pólo petro-
químico de Triunfo (RS). Lá, envol-
veu-se com o movimento sindical e
com a CUT. Quando olha para trás,
diz que todas as peças do seu passa-
do parecem se encaixar, como se
tudo estivesse sendo preparado
para que ele pudesse chegar aonde
chegou. "Vamos construir a maior
empresa de biocombustíveis do
mundo, com foco nos resultados eco-
nômico-financeiros, mas também
com um forte papel social."

usineiros que pretende combater qualquer
tipo de relação de trabalho escrava ou
precária. O Brasil, repito, pode ser exem-
plo para o mundo. No caso do biodiesel,
porém, há muito espaço para integrar pro-
dutos familiares. Há algumas culturas,

como o dendê, que
têm grande rendimen-
to e ainda a vantagem
de não permitir a
colheita mecanizada.

RURAL - Os investimentos em etanol
podem também contemplar a agricultura
familiar?
ROSSETTO - A estrutura produtiva e o tipo
de propriedade utilizados na cultura da
cana são diferentes. Mas o governo acaba
de assinar um acordo histórico com os

RURAL - Vindo do
meio político, o sr.
pensa em deixar a

Petrobras Biocombustíveis para se candi-
datar a algum cargo público?
ROSSETTO - De maneira alguma. Tenho
um contrato de três anos, quero cumpri-lo
até o fim e essa é a missão da minha vida.
Vamos construir a maior e melhor empresa
de biocombustíveis do mundo.

A Petrobras não é a única gigan-
te do petróleo a se interessar pelo
etanol brasileiro. A inglesa BP já
tem uma parceria com o grupo
Maeda em Goiás e estuda novos
investimentos. Comenta-se também
que a Shell estaria procurando usi-
nas em várias regiões do País e
estudando até uma eventual parce-
ria com a Cosan. "Essas não são
mais empresas de petróleo apenas,
mas sim de energia", diz Rossetto. A
visão é compartilhada pelo presiden-
te da Petrobras, José Sérgio
Gabrielli. Ele prevê que, em 2020, o
etanol responderá por 75% dos com-
bustíveis usados pelos motoristas
brasileiros. "Posto de gasolina no
Brasil já deveria se chamar posto de
álcool", diz Gabrielli. E foi para fazer
frente a essa transformação que o
gaúcho Rossetto, militante histórico
da reforma agrária, foi escolhido.
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