


N
a manhã da quinta-feira 4, o
presidente mundial da
Shell, Peter Voser, reuniu
jornalistas do mundo intei-

ro em Londres para anunciar os resulta-
dos da companhia. Resultados muito
ruins. O lucro da maior empresa de
petróleo do planeta caiu 69% no ano
passado - despencou de US$ 31,4 bilhões
para US$ 9,8 bilhões. Como reflexo disso,
a multinacional anglo-holandesa anun-
ciou a demissão de mil funcionários. O
discurso de Voser parecia um rosário de
lamentações. Mas, antes de encerrar o
encontro, o executivo divulgou uma
única informação positiva: a de que a
Shell entrará de forma agressiva no mer-
cado global de etanol, numa decisão que
envolve diretamente o Brasil. Dois dias
antes, na segunda-feira, a Shell e a
Cosan, maior empresa brasileira de açú-
car e álcool, uniram forças criando uma
joint venture de R$ 40 bilhões para pro-
dução e distribuição de etanol. E a ope-
ração foi saudada com entusiasmo pelo
mercado. "E um negócio fantástico, e
que faz todo o sentido para a Shell", ava-
liou Peter Heijen, um analista do setor
de petróleo, baseado em Amsterdã.

Neste caso, pode-se dizer que o que foi
bom para a Shell também será espetacu-
lar para o Brasil. Mais do que uma sim-
ples união entre duas empresas privadas,
o negócio tem potencial para revolucio-
nar o mapa energético global - com van-
tagens para o País. A razão: durante
anos, o governo tentou abrir os merca-
dos internacionais para a exportação do
álcool, mas esbarrou em barreiras prote-
cionistas dos países desenvolvidos. A
partir de agora, o principal aliado do
País nesse esforço será uma compa-
nhia presente em todos os continentes,
com mais de 40 mil postos de distribui-
ção de combustíveis e dona de uma
receita anual de US$ 278 bilhões, além
de uma marca forte, respeitada e con-
solidada - algo que o etanol ainda não
havia conquistado. "Podem apostar:
vamos fazer do etanol um combustível
global", disse, em Londres, Mark
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Williams, diretor da Shell para a área de
biocombustíveis. "A estratégia mundial
da Shell nessa área passará definitiva-
mente pelo etanol brasileiro", reforçou à
DINHEIRO o presidente da petrolífera
no Brasil, Vasco Dias. O empresário
Rubens Ometto, dono da Cosan, definiu a
associação entre as duas empresas como
a formação de um dream team, o time dos
sonhos do etanol (leia mais sobre a traje-
tória de Ometto à página 53).

O desembarque das gigantes do petró-
leo no Brasil é parte de uma tendência
irreversível. Num mundo marcado pelo
aquecimento global e por reservas cada
vez mais escassas de óleo e gás, as empre-
sas de petróleo vêm sendo forçadas a per-
seguir metas ousadas de redução de emis-
são de carbono. E, apenas dois dias depois
da associação entre a Shell e a Cosan, uma
outra notícia mexeu com os ânimos do
setor sucroalcooleiro. Na quarta-feira 3, a
Agência Americana de Proteção
Ambiental classificou o etanol de cana-
de-açúcar como um combustível limpo,
que reduz a emissão de dióxido de carbo-



no (CO2) em 61%, quando comparado à
gasolina pura. O etanol de milho, o mais
consumido nos EUA, reduz a emissão em
apenas 21%. O anúncio abre um horizonte
de exportação de até 40 bilhões de litros
para os Estados Unidos até 2020 - o que é
significativo, pois a produção atual do
Brasil é de 28 bilhões de litros. "Tivemos as
duas melhores notícias para o etanol brasi-
leiro em toda a história. Com a certificação
do álcool de cana nos Estados Unidos e a
parceria entre a Shell e a Cosan, ganhamos
o passaporte para o mercado global", disse
à DINHEIRO o executivo Marcos Jank,
presidente da Única, a entidade que repre-
senta o setor sucroalcooleiro.

A empolgação de Jank se justifica. Os
americanos, que utilizam uma mistura de
8% de etanol na gasolina, são os maiores
consumidores mundiais de álcool, com 40
bilhões de litros por ano. Em 2022, com a
adição obrigatória de 15% de etanol, esti-
ma-se que os Estados Unidos consumirão
136 bilhões de litros de álcool. "Estamos
diante de uma perspectiva excepcional.

v Basta agora caírem as barreiras tarifárias",



disse Jank. Nos Estados Unidos, ainda exis-
te uma tarifa de US$ 0,54 por galão, o que
representa cerca de R$ 0,35 por litro. Mas
agora, além do governo brasileiro, a própria
Shell, que tem 14 mil postos em 49 dos 50
Estados americanos, tem interesse na
queda da tarifa. "Eles serão embaixadores
do etanol brasileiro", aposta o ex-ministro
da Agricultura Roberto Rodrigues.

O potencial de abertura de mercados
internacionais para o etanol pesou na deci-
são de Ometto. Antes de negociar com a
Shell, num namoro iniciado há mais de um
ano e antecipado pela revista DINHEIRO,
ele foi também procurado pela multinacio-
nal americana
ADM, a maior pro-
dutora de etanol do
mundo, mas que
tem usinas concen-
tradas em álcool à
base de milho.
Ometto recusou a
oferta porque vis-
lumbrou na Shell
uma aliança estra-
tégica. Na opera-
ção anunciada na
semana passada,
haverá duas
empresas distin-
tas. Uma de produção de açúcar e álcool,
em que a Cosan terá 51% das ações e a Shell
49%. E a outra de distribuição de combus-
tíveis, em que os papéis serão invertidos: a
Shell com 51% e a Cosan com 49%. E nisso
entram todos os postos da Esso que, há
pouco mais de um ano, foram adquiridos
pela Cosan por US$ 826 milhões. Outro
aspecto revelado pela associação foi o
excesso de endividamento da empresa de
Ometto. No negócio, ele entregou 75% dos
seus ativos. A Shell, por sua vez, assumiu
uma dívida da Cosan de US$ 2,5 bilhões e
colocou US$ 1,5 bilhão em dinheiro. "Eles
entregaram tudo o que tinham no negócio;
nós colocamos um fio de cabelo", disse um
graduado executivo da multinacional.

Com a operação, a Shell volta a brigar
pelo segundo lugar no mercado de distri-

SOROS VEM Aí. E A
PETROBRAS TAMBÉM

Não foi nenhuma coincidência. Apenas
um dia após o anúncio da joint venture entre
Shell e Cosan, o bilionário George Soros
informou que fará a abertura de capital da
Adecoagro, companhia que investe no agro-
negócio na América Latina e detém o con-
trole de suas usinas no Brasil. A idéia de
Soros é captar cerca de US$700 milhões no
mercado, construir uma nova planta e
aumentar sua capacidade produtiva de eta-
nol. Ex-acionista da Petrobras, o megainves-
tidor sabe do potencial de crescimento dos
combustíveis limpos no exterior e tem a
convicção de que a união entre Shell e Cosan
será só o início de uma ofensiva das gigantes
globais do petróleo sobre as fabricantes
brasileiras de etanol.

O anúncio da joint venture também reper-
cutiu na Petrobras, líder na comercialização e
distribuição de etanol no Brasil. Agora com
um concorrente à altura, a estatal - através
da subsidiária Petrobras Biocombustíveís -
corre contra o tempo para aumentar sua base
de fornecimento. Miguel Rossetto, presidente
da empresa, já afirmou que pretende com-
prar pelo menos dez novas usinas em 2010 e,
num futuro próximo, levar a companhia â
liderança global em biocombustíveis, hoje
nas mãos da americana ADM - outra que tem
feito investimentos pesados no País. Rossetto
é um entusiasta do etanol. E também um dos
mais ativos na promoção do combustível
feito a partir da cana-de-açúcar. "Estamos
chegando para liderar", diz ele.

buição de combustíveis, com uma partici-
pação de 18,8%, muito próxima dos 19,4%
do grupo Ultra/Ipiranga. A liderança fol-
gada ainda é da Petrobras Distribuidora,
com 37,6%. A vantagem comparativa, a
favor da Shell, é o fato de ela ser a única
com acesso direto ao etanol, o combustí-
vel mais usado no Brasil, conforme reco-
nhece a própria Petrobras. "Posto de
gasolina no Brasil deveria se chamar
posto de álcool", disse José Sérgio
Gabrielli, presidente da companhia, à
DINHEIRO. Essa constatação não signifi-
ca que a empresa assistirá ao avanço da
Shell de camarote. Uma das subsidiárias
da companhia, a Petrobras
Biocombustíveis planeja comprar dez
usinas de álcool ainda em 2010 (leia ao
lado). Da mesma forma, outras grandes
empresas de petróleo olham para o
Brasil com interesse crescente. Ê o caso
da árabe Saudi Aramco, que avalia
entrar no capital da Louis Dreyf us
Commodities, empresa que recente-
mente comprou a usina Santelisa Vale e
tem como sócio o bilionário saudita
Wafic Said. "Todas as grandes empresas
brasileiras de etanol acabarão nas mãos
dos gigantes do petróleo", disse à
DINHEIRO, de Riad, na Arábia Saudita, o
investidor Naji Nahas - ele próprio, um
dos conselheiros do grupo Dreyfus. O fato
é que, desde a semana passada, o etanol já
não é mais brasileiro. E global.
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UMA SAÍDA À LA

Ometto
Maior produtor de etanol do mundo, Rubens Ometto construiu uma trajetória

à base de ousadia e alto endividamento. Com a parceria com a Shell
a ousadia fica tolhida e o endividamento, resolvido

Amauri SEGALLA

Oempresário Rubens Ometto
Silveira Mello, 59 anos, contro-
lador do grupo Cosan, passou a
vida com o pé no acelerador.

Embora tenha um sobrenome, por parte de
mãe. ligado a uma das maiores dinastias do
etanol brasileiro, ele sempre foi uma espé-
cie de outsider da família Ometto, que fun-
dou, em 1943, a lendária Usina da Barra.
Quando assumiu sua primeira usina de
açúcar e álcool, o jovem Rubens, que sem-
pre fez questão de ser chamado de Silveira
Mello, para se diferenciar dos herdeiros da
família, colocou em prática um estilo pecu-
liar de gestão. Ousado, agressivo e por vezes
até temerário. Fundado no apetite pelo
risco, ele sempre fez questão de crescer à
base de aquisições e alto endividamento.
Tanto que, em diversas oportunidades, usi-
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neiros tradicionais de Ribeirão Preto passa-
ram a especular sobre a data em que
"Binho" - é esse seu apelido - finalmente
quebraria. Rubens, no entanto, sempre
encontrou uma saída. Em 2005, foi o pri-
meiro usineiro brasileiro a fazer um IPO na
Bovespa e pôde usar os recursos para colo-
car as finanças em ordem. Mas logo depois
disso continuou fazendo aquisições. Há
pouco mais de um ano, surpreendeu o mer-
cado ao comprar a Esso por US$ 826
milhões, quando o dólar estava a R$ 1,60 - a
moeda americana disparou e a Cosan, mais
uma vez, passou a ser vista como uma
empresa extremamente alavancada. Na
semana passada, Rubens encontrou mais
uma saída - talvez a última de sua longa e
bem-sucedida trajetória empresarial.
Fechou uma parceria com a Shell, que assu-
mirá as dívidas da Cosan, mas também terá
a gestão compartilhada da operação e ten-
tará conter a ousadia de Ometto. O que sig-
nifica que, pela primeira vez, ele não colo-
cará mais o pé no acelerador. Será no máxi-
mo o copiloto da operação.

A trajetória de sucesso de Ometto come-
çou aos 17 anos. Quando a maioria de seus
20 primos almejava trabalhar nos cana-
viais da família plantados há gerações na
interiorana Piracicaba, Ometto debandou
para São Paulo com a idéia fixa de cursar
engenharia. Passou no vestibular da Escola
Politécnica, a Poli, e, apressado, não des-
cansou enquanto amigos não o indicassem
para uma vaga em alguma instituição
financeira de grande porte. Calhou de um
deles conhecer um executivo do Unibanco,
para onde Ometto foi dar expediente como
estagiário. Aos 21 anos, idade em que seus
colegas se limitavam às apostilas da facul-
dade, foi nomeado assessor da diretoria do
banco. Aos 23, teve um golpe de sorte.
Numa festa em família, sentou à mesma
mesa de José Ermírio de Moraes Filho
(morto em 2001), do Grupo Votorantim, e
a identificação foi imediata. Ambos eram
obesessivos pelo trabalho, francos de uma
maneira incomum e sequiosos por sucesso.
Ermírio convidim Ometto para trabalhar
na Votorantim. Aos 24 anos, o jovem enge-
nheiro já era diretor financeiro da empresa
de Ermírio, o que muitos acreditam ser,

O INSPIRADOR: Rubens Ometto diz
que as maiores lições que recebeu vieram
de José Ermírio de Moraes Filho,
do Grupo Votorantim

pela precocidade, um recorde no universo
empresarial brasileiro. Ometto ficou lá até os
30 anos e depois retornou ao ramo de origem
da família - as usinas de cana. Na semana
passada, ou três décadas depois, a Cosan, um
colosso do setor de açúcar e álcool, e o pró-
prio Ometto, principal controlador da com-
panhia, atingiram seu ponto máximo - até
que ele faça seu próximo negócio.
Associaram-se à gigante anglo-holandesa de
petróleo Shell, algo que garante ao empresá-
rio portas abertas no mercado internacional
de etanol. O segredo de uma das trajetórias
empresariais mais impressionantes do capi-
talismo brasileiro? "Três fatores contribuí-
ram significativamente para o meu cresci-
mento profissional", disse Ometto à
DINHEIRO. "São eles persistência, dedica-
ção e ansiedade."

Ansiedade? Para Ometto, essa é a palavra
que melhor traduz o seu ritmo sempre veloz.
Ele gosta de fazer tudo rapidinho, resolver
logo os impasses, dar um ponto final nos pro-
jetos que abraça. Quando o problema é série
demais para ser solucionado de uma hora
para outra, Ometto coloca em jogo outro lado
de sua personalidade - a persistência. Foi
disso que precisou para vencer uma disputa
judicial com os irmãos Mara, Celina e Celso e
com a mãe, Isaldina, pendenga essa que se
arrastou por dez anos. Em questão, o controle
das empresas da família. Ometto queria reu-
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nir todo o patrimônio em um único grupo e
profissionalizar a gestão, mas encontrava
resistência entre seus pares. Não é difícil de
imaginar o desgaste que uma briga dessas
causa em qualquer um, mas também é pre-
ciso admitir que só um autêntico casca-
grossa suporta tamanha pressão. Ometto
suportou, venceu na Justiça e construiu a
Cosan do seu jeito. "O Rubens tem sensibi-
lidade para saber a hora certa de recuar e de
avançar", diz Ivan Zurita, presidente da
Nestlé, que tem uma antiga convivência
com o dono da Cosan.

Por mais que a situação seja delicada,
Ometto sempre encontra uma saída.
Alguns episódios marcantes de sua traje-
tória confirmam essa impressão. Em mea-
dos dos anos 70, seu tio Orlando Ometto,
um dos fundadores da TAM, pediu ao
sobrinho para ajudá-lo a se livrar de um
certo Rolim Amaro, executivo que estava
começando a se destacar dentro da empre-
sa. A missão do jovem Ometto era encon-
trar um pretexto para demitir Rolim.
Ometto aproximou-se do homem que mais
tarde faria história na TAM e descobriu
que ele era competente demais para ser
alijado da com-
panhia aérea.
Resultado:
Ometto não só
convenceu o tio
a deixar Rolim
na empresa
como acabaria
recomendando a
ele que vendesse
parte da empre-
sa para o execu-
tivo que estava prestes a ser demitido.
"Conheço o Rubinho desde menino e posso
dizer que ele tem uma sensibilidade para
os negócios", diz Roberto Rodrigues, ex-
ministro da Agricultura e hoje coordena-
dor do Centro de Agronegócio da Fundação
Getulio Vargas. "Ele tem um grande timing
para captar oportunidades", diz Philippe
Reischstul, ex-presidente da Petrobras,
que se aproximou de Ometto graças a inte-
resses conjuntos na área de energia.

Não faltam polêmicas na vida empresa-
rial de Ometto. Uma delas fez com que
fosse considerado persona non grata por
alguns analistas de mercado. Em 2007,
anunciou uma reestruturação societária na
Cosan. A proposta era a seguinte: ele criou
uma nova holding, a Cosan Limited, com
sede nas Bermudas e ações listadas na
Bolsa de Nova York. Depois, convidou os
acionistas da Cosan a trocarem seus papéis
por ações estrangeiras. Foi um golpe de
mestre. Ometto escolheu as Bermudas
porque as leis locais permitem que as ações
de controle tenham poder de voto diferen-
ciado (nas Bermudas, cada ação sua valeria
por dez das comuns). "Era um verdadeiro
absurdo, uma facada nas costas dos acio-
nistas minoritários", diz um analista de
uma grande instituição financeira. Todo o
mercado reagiu, e o modelo imaginado por
Ometto teve de ser rediscutido. Esse
mesmo estilo ousado é uma característica
marcante dos empresários que admira.
"Minha maior influência profissional foi o
José Ermírio de Moraes Filho", disse
Ometto à DINHEIRO. Outra referência é
Jorge Paulo Lemann, que, a exemplo de

Ermírio de Moraes Filho, fez história por
ter sangue-frio para os negócios.

Na vida pessoal, é discreto. Casado há
mais de 30 anos com Mônica Ometto e
pai de dois filhos, é um apaixonado por
telenovelas (chega a gravar os capítulos
para assisti-los depois) Muito religiosa,
Mônica às vezes consegue arrastá-lo para
a missa No ano passado, quando a Cosan
comprou os ativos da Esso no BraSiL o
casal foi a Fátima, em Portugal, agradecer
aos céus pela conquista. Pessoas próxi-
mas dizem que não é fácil trabalhar com
Ometto. Ele não mede palavras, qual-
quer que seja o interlocutor. Certa vez,
teria dito para Dilma Rousseff que ela
sabe "no lodo em que está pisando",
quando discutiam algum tema ligado à
questão energética. Embora teima dei-
xado a presidência da Cosan ( ocupa hoje
o cargo de presidente do conselho), é
ainda o mandachuva da empresa. "A
última palavra é sempre dele", disse à
DINHEIRO Marcos Lutz, recentemente
empossado CEO da companhia.
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Você provavelmente já ouviu falar da
Petronas. Uma das maiores petrolíferas
do mundo, 80a empresa do planeta em
faturamento (foram US$ 77 bilhões em

2009), patrocinadora da equipe Mercedes e de Michael
Schumacher na Fórmula l e nome de um dos edifícios
mais suntuosos já construídos (o Petronas Towers, na
Malásia), a empresa durante muito tempo esteve distan-
te do Brasil. Ela desembarcou por aqui apenas em 2007, e
ainda assim de forma quase anônima. Naquele ano, com-
prou por US$ 1,5 bilhão o controle da FL Lubrificantes,
movimento que serviu para testar o potencial do mer-
cado brasileiro. Agora, a Petronas decidiu que é hora,
enfim, de desbravar o País. "Nossa idéia é aproveitar o
crescimento da indústria automobilística brasileira", diz
Adilson Capanema, ex-presidente da FL Lubrificantes



no Brasil e agora o número l da companhia no País. "Para
isso, vamos investir na força de nossa marca." No Brasil, a
Petronas já tem peso, com faturamento de US$ 700 milhões.

Foi com a intenção de se tornar mais presente nos pos-
tos de combustível que a empresa colocou no mercado, no
início do ano, uma linha de lubrificantes premium com a
sua própria marca (a FL segue no mercado com produtos
básicos). Atualmente, a Petronas ocupa o quarto lugar no
ranking brasileiro de óleos lubrificantes, com participação
de mercado na casa dos 11%, atrás de Petrobras, Ipiranga
e Shell. Os planos da Petronas, porém, são ambiciosos.
Em 2010, para aumentar a produção em 50% e atingir a
marca de 15 milhões de litros fabricados a cada mês, a
gigante da Malásia vai investir US$ 30 milhões na amplia-
ção de sua fábrica na cidade de Contagem, em Minas
Gerais. Há duas semanas, a empresa fechou um acordo

com a Dafra Motos para ser a fornecedora oficial de
óleos lubrificantes para as motocicletas da marca.

Sem áreas de exploração de petróleo no País - a
Petronas tem investido prioritariamente em campos
petrolíferos localizadas no Iraque -, a empresa encon-
tra no Brasil portas abertas para novos negócios em
duas vertentes principais. A primeira delas, e também
a mais complicada, seria entrar no mercado tradicional
de distribuição de combustíveis, brigando com gigan-
tes como Petrobras, Ipiranga e Shell/Cosan (leia repor-
tagem à pág. 46). A outra possibilidade seria investir
em etanol, por meio da aquisição de usinas produto-
ras de biocombustíveis. Capanema não confirma - e
também não nega - nenhum desses dois caminhos. O
executivo, porém, deixa o recado: "O Brasil, ao lado de
China e índia, é agora uma de nossas prioridades."

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Istoé dinheiro, São Paulo, ano 13, n. 644, p. 46-55, 10 fev. 2010.




