
Cosan, com Shell, traça planos ousados 
Mônica Scaramuzzo 
 
Combustíveis: Rubens Ometto diz que "jogo está só começando" e que agora fazer mais 
aquisições fora do Brasil 
 
Pragmático, Rubens Ometto Silveira Mello não pensa duas vezes. "Agora, o jogo está mais 
interessante", disse o empresário ao Valor. Com a associação da sua companhia com a 
segunda maior petrolífera do mundo, a anglo-holandesa Shell, a Cosan vai dar passos cada 
vez mais altos. 
 
"Temos planos dentro e fora do Brasil", afirmou o empresário. A Cosan se torna uma das 
maiores distribuidoras de combustíveis do país e a Shell se torna uma das maiores produtoras 
de etanol e açúcar do mundo. 
 
"Podemos fazer aquisições fora do Brasil. Mas, é sempre bom lembrar que álcool de cana é 
mais competitivo no Brasil", afirmou Ometto. 
 
Com a Shell, a Cosan vai avançar em etanol de segunda geração. Com a Cosan, a Shell vai 
ganhar expertise em produção de álcool de primeira geração. 
 
Prestes a completar 60 anos - no próximo dia 24 de fevereiro -, Rubens Ometto diz, brincando, 
que só para de se envolver em negócios quando morrer. "Se eu parar, eu morro. Me sinto com 
corpinho de 45", comenta. Pai de duas filhas, o empresário diz que não está preocupado com 
sucessão. "Acho que não tem esse negócio de sucessão. Isso é muito relativo. Estou 
preparando meus herdeiros para cuidar do patrimônio, não como gestores." 
 
Maior acionista individual da Cosan (ele não revela a participação), Rubens Ometto diz que 
tem planos mais ousados para sua companhia, criada formalmente em 1986, embora sua 
família esteja no setor sucroalcooleiro desde o final do século 19. 
 
Nos últimos cinco anos, Ometto só fez a Cosan crescer. No fim de 2005, levou a companhia 
para a Bovespa. No ano seguinte, fez sua estreia em Nova York. Em 2008, a Cosan anunciou a 
compra dos ativos da Esso no Brasil, colocando a empresa entre as cinco maiores 
distribuidoras de combustíveis do país. Também no ano passado, a Cosan comprou a Nova 
América, tornando-se a maior produtora de açúcar no varejo, com a marca União. Atualmente, 
com 23 usinas, a Cosan tem capacidade para processar cerca de 60 milhões de toneladas de 
cana. Esse volume supera toda a produção de cana da Austrália, que já foi um dos principais 
países exportadores de açúcar do mundo.  
 
Sempre cercado de pessoas de sua confiança, o empresário decidiu sair do dia-a-dia no ano 
passado para assumir a presidência do conselho. "Quis ficar livre para pensar." E conseguiu ir 
longe. Nos últimos meses, alinhavou a aliança com a Shell. "Sempre tivemos afinidades." 
Agora, segundo ele, a Cosan está mais capitalizada, com maior geração de caixa e cheia de 
planos para expandir no mercado internacional.  
 
"Podemos até ter uma usina de álcool fora do país." O empresário afirmou que a companhia 
sempre foi sondada por grupos para possíveis alianças. "Temos parceria com a Shell desde 
quando a venda de álcool ainda era estatizada [a intervenção do governo terminou no início 
dos anos 90]". 
 
No mercado, Rubens Ometto é conhecido como um empresário centralizador. Sua atitude nos 
últimos anos, mostra justamente o contrário. "Estou cercado de pessoas de minha inteira 
confiança. Pessoas que têm tesão pelo trabalho, como eu tenho", disse.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 fev. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


