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liando em 2005 Roberto
Rodrigues, então minis-
tro de Agricultura, anun-

uando Plano Nacional de
Agroenergia, disse que o setor
sucroalcooleiro seria "uma das
prioridades do Ministério".
Hoje, à frente do Centro de
Agronegócio da FGV, em São
Paulo, Rodrigues vê que o setor
realmente avançou, e com ele as
exportações. Em 2008, o Brasil
exportou 5,1 bilhões de litros
de etanol, 22,6% dos 22,5 bi-
lhões de litros produzidos. Três

anos antes, quando anunciado
o plano, as exportações foram
de 2,6 bilhões de litros.

"A necessidade de combus-
tível vai crescer, e o petróleo
não vai cumprir com a demanda
quando se trata de mitigar as
emissões de poluentes", diz
hoje Rodrigues, que demonstra
otimismo mesmo frente à atual
desaceleração desse mercado.
Em 2009 as exportações de eta-
nol caíram e a expectativa é de
que, no ano, haverá redução de
20% nas vendas internacionais,

sobretudo por conta da forte
queda nas compras dos EUA,
principal cliente lá fora.

E Rodrigues não está só em
sua confiança. Mesmo frente
às incertezas econômicas e à
falta de consenso sobre tarifas
entre países emergentes e de-
senvolvidos, no longo prazo
o mercado externo de etanol
é visto positivamente por em-
presas e analistas brasileiros .
Com a III Conferência Mundial
sobre o Clima em Genebra,
no fim de agosto, um "novo"

grandes
consumidores
de combustível, e,
em se tratando de com-
bustível veicular, o etanol deve
encabeçar a lista. "O continuís-
mo do petróleo é inconcebível
com os novos padrões do G8",
diz Luiz Carlos Corrêa Carva-
lho, da consultoria Canaplan.
"Não tenho dúvida de que as
questões ambientais pesarão
mais do que as comerciais
para o desenvolvimento do
etanol."

Nessa linha, a organização
de pesquisa em sustentabilidade
Worldwatch Institute recomen-
dou, em um relatório divulgado
em julho, o fim das tarifas ao
álcool da cana-de-açúcar nos
EUA, em detrimento ao etanol
de milho, parecer que deve
melhorar a imagem do produto
brasileiro. "A perspectiva para
o mercado externo é otimista,
a questão ambiental é muito
maior hoje", diz Antônio de
Pádua Rodrigues, diretor téc-
nico da União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (Única).

Mas é preciso eliminar
obstáculos para chegar ao
comprador externo. Primeiro,
há a necessidade de criar um
mercado internacional, tornan-
do o álcool uma commodity. "É
muito difícil fechar contratos
de longo prazo pela dificuldade
de precificação do etanol, que
não tem ainda um indexador
consolidado", diz Adriano
Dalbem, diretor comercial da
empresa Brenco.

Desta forma, diz Pádua, da
Única, o mercado internacio-



nal não pode se desenvolver
plenamente. "Há etapas para
que o etanol se torne uma
commodity com contratos de
médio e longo prazo, a fim de
evitar bolhas de exportação."
Etapas como a certificação do
produto, formação de preço e
desenvolvimento mais claro
de mercados.

LÍQUIDO E CERTO
O que leva ao segundo obs-
táculo a ser derrubado: se-
gurança de fornecimento. "É
necessário resolver algumas
questões de confiabilidade de
suprimento", afirma Dalbem,
da Brenco. Rodrigues con-
corda, dizendo que ter uma
perspectiva da produção dá
mais garantias ao comprador
externo. "O Brasil precisa ter
uma definição de longo prazo
do que será produzido", diz o
ex-ministro. Embora afirmem
que o Brasil consegue suportar
o aumento da demanda, espe-
cialistas argumentam que para
garantir o fornecimento não
é necessário apenas garantir
a produção, mas focar-se em
legislações trabalhistas e am-
bientais, na sustentabilidade
do negócio e na melhoria dos
canais logísticos.

E quando se trata de lo-
gística, os investimentos são
bilionários. A Brenco está
viabilizando um projeto de
construção de um alcoolduto
de mais de R$ l bilhão, com
l. 164 km ligando três estados
produtores, e que deve ficar
pronto no fim de 2011. "A
exportação depende muito
de um sistema eficiente de
escoamento", diz Dalbem. O
consórcio PMCC (formado por
Petrobras, Mitsui e Camargo
Corrêa) e a Uniduto (formada
por vários produtores de eta-
nol, como Cosan, Crystalsev e
Copersucar) estão em processo
de construção de alcooldutos
que visam principalmente a
melhorar a logística para ex-

portação. Esses dutos também
escoarão a produção de outras
empresas, descongestionando
muitos pontos viários e bene-
ficiando questões de tempo de
transporte e meio ambiente.

Mesmo os empreendimen-
tos focados prioritariamente no
mercado brasileiro já devem
se preparar para vender para
fora. A ETH, do grupo Ode-
brecht, é uma delas. "Embora
acreditemos que o mercado
internacional não seja priori-
tário no curto prazo, temos que
começar a lançar as bases, em
termos de relacionamento de
mercado, logística e prepara-
ção para quando os mercados
internacionais começarem a
se abrir", afirma o presidente
da companhia, José Carlos
Grubisich.

Outra forma de garantir
o suprimento de álcool é o
Brasil vender tecnologia de
fabricação de seu etanol a
outros países. Pode parecer
insensato perder o status de
único exportador em grande
escala de etanol avançado,
mas o raciocínio é simples,
diz Rodrigues. "Temos que
começar a ganhar dinheiro ven-
dendo inteligência de produção.
Quanto mais países estiverem
produzindo, mais mercado
haverá", diz o ex-ministro.
Dessa forma, segundo ele,
haverá também mais garan-
tias de fornecimento e menos
dependência dos compradores
de um só fornecedor. "O Brasil
é o único exportador mundial
de etanol em escala, e nenhum
pais vai trocar a dependência
do petróleo por outra."

Existe também a questão
da produção de açúcar, que,
com a alta demanda e status de
commodity, poderia representar
melhores negócios. Contu-
do, concordam especialistas
e empresários, o Brasil tem
alta capacidade de produção
para ambos os produtos, e o
que muitas vezes se faz é um

gerenciamento de risco, com
parte da safra usada para fazer
etanol e parte para açúcar, como
faz a ETH. "Isso acontece para
justamente nos dar a possibi-
lidade de gerenciar a caracte-
rística cíclica da indústria, e
da volatilidade de preços e de
rentabilidade", diz Grubisich.
Pádua completa: "garantir su-
primento é ter um contrato com
prazos e não adianta produzir
etanol demais e esperar que o
comprador venha."

Por conta do potencial
consumidor de combustível
veicular, EUA e Europa ob-
viamente são atraentes aos

grande parte do produto não
tenha ido para uso veicular.
Mas a Cosan, por exemplo, já
fechou um contrato de parceria
com a Mitsubishi para vender
ao Japão etanol para a produção
de ETBE, que é um oxidante da
gasolina. Os volumes podem
chegar a 80 milhões de litros
por ano. A Brenco venderá
indiretamente também ao Ja-
pão, após fechar contrato com
a norte-americana Lyondell-
Basell, no ano passado, para
a produção de ETBE.

De qualquer forma, a Ásia
não deve puxar o mercado ex-
terno de etanol sozinha, e uma

RECUPERAÇÃO DA DEMANDA NOS
EUA AINDA É CHAVE

exportadores brasileiros. Mas
não são os únicos. Pela falta
de consenso em negociações
comerciais, como a Rodada
de Doha, e a relutância em
abraçar o etanol de forma mais
abrangente no curto prazo, as
empresas nacionais começam
a olhar também para a Ásia.
"Estão se abrindo mercados
na Indonésia, Filipinas, Japão,
China, toda a região, onde
haverá crescimento da venda
de veículos", diz Carvalho, da
Canaplan.

De acordo com a Única, o
volume de etanol exportado
nos três primeiros meses da
safra 2009, de abril a junho,
foi de 985 milhões de litros,
contra 1,1 bilhão no mesmo
período do ano anterior. As
exportações aos EUA caíram
quase 350 milhões de litros, e
Caribe e Europa se mantiveram
próximos dos níveis passados.
O resultado das exportações só
não foi pior, segundo a associa-
ção, por causa das exportações
à Ásia, especialmente à índia,
Japão e Coréia do Sul, embora

recuperação na demanda dos
EUA é chave para o sucesso
das exportações brasileiras
no longo prazo. O país lide-
rou a lista de exportadores
em 2008, com 1,5 bilhão de
litros, enquanto o Japão, por
exemplo, foi o quinto maior
(263 milhões) e a Coréia do
Sul, o oitavo (186 milhões).
"O grande mercado vai ser
o norte-americano, e não há
alternativa para eles a não ser
etanol avançado", afirmou
Pádua, da Única.

Apesar do consenso de que
o consumo interno de álcool
no Brasil continuará sendo
prioritário aos produtores lo-
cais até onde se pode enxergar,
as bases para uma eventual
abertura do mercado interna-
cional estão sendo preparadas
com afinco e ninguém duvida
que o País conseguirá atingir
seus objetivos de ser grande
fornecedor mundial de etanol.
"Eu acho que é uma tendência
irrecorrivel, e a necessidade vai
superar as barreiras existentes",
afirmou Rodrigues. •
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