




á quase 40 anos, o engenheiro 
João Camilo Penna, ministro da 
Indústria e Comércio do presi
dente João Baptista Figueire
do, recebeu a missão de fazer 

crescer um programa lançado no governo 
anterior, de Ernesto Geisel: a substituição 
de combustíveis fósseis pelo etanol de 
cana-de-açúcar. Penna, que ganhou da 
história a alcunha de "pai do Proálcool", 
costuma contar em entrevistas que a mo
tivação principal era o preço do petróleo, 
mas havia também certa preocupação com 
a poluição do ar. Difícil saber se esse viés 
ambiental existiu mesmo. O fato é que ao 
longo das décadas seguintes as credenciais 
verdes do combustível brasileiro se soli
dificaram. Com a ameaça do aquecimen
to global e a urgência de encontrar um 
substituto para o petróleo, elas ganharam 
ainda mais fôlego. Aqui e lá fora, são mui
tos os especialistas renomados que vêm 
há anos alardeando que o consumo do 
etanol de cana não ficaria restrito ao Bra
sil. Um deles é o físico José Goldemberg, 
um dos maiores especialistas do mundo 
na área de energia. "Devido a seu baixo 
custo de produção e grande capacidade de 
reduzir as emissões de poluentes provoca
das pela gasolina, não tenho dúvidas em 
afirmar que o etanol de cana-de-açúcar é 
o melhor biocombustível do mundo", diz 
Goldemberg. A despeito do número de 
entusiastas, a conquista dos mercados 
mundiais pelo produto tipicamente brasi
leiro sempre ficou apenas na promessa. 
Mais de uma vez—e a mais recente acon
teceu em 2006 e 2007 — o setor sucroal-
cooleiro do país acreditou que o mundo o 
reconheceria como a grande fronteira dos 
biocombustíveis, e foi inebriado por um 
clima festivo de "agora vai". 

Sinais positivos 
Mas não foi. As expectativas não se con
cretizaram, e o que se seguiu foi um pe
ríodo muito difícil para as usinas e para 
os investidores que apostaram no biocom
bustível brasileiro. Agora, porém, a espe
rança está voltando. Ainda não se pode 
falar em uma nova onda de euforia. Mas 
os sinais são claros: desta vez, há menos 
espuma e mais fatos concretos. O setor, 
com suas 438 usinas e 150 grupos, está 
finalmente passando por uma consolida
ção, algo fundamental em um negócio 
que tem pretensões de conquistar o mer-
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cado internacional. Seja qual for a moti
vação — valorizações mais realistas, altos 
índices de endividamento das empresas 
ou questões estratégicas —, as movimen
tações que têm sido vistas recentemente 
apontam para um amadurecimento de um 
setor que historicamente andou ao sabor 
das circunstâncias. As barreiras protecio
nistas erguidas no exterior, especialmente 
nos Estados Unidos, ainda seguem firmes 
e fortes, mas o lobby organizado pelos 
produtores de cana daqui já começa a 
mostrar resultados concretos. A questão 
ambiental, que até agora esteve em segun
do plano, vai ser observada com um mi
croscópio, dentro e fora do país. Mas a 
tecnologia e os avanços na agricultura in
dicam que o país pode multiplicar a pro
dução várias vezes sem que o resultado 
seja mais desmatamento. Depois de idas 
e vindas, tantos avanços e retrocessos, a 
indústria brasileira do etanol vive hoje dias 
decisivos. Nunca houve tantas chances de 
conquistar o mundo—e, também, nunca 
houve tantos desafios a superar. 

O sinal mais claro de que o cenário é 
favorável para o etanol de cana surgiu nas 
últimas semanas. No início de fevereiro, 
a Environmental Protection Agency 

(EPA), órgão ambiental americano que 
seria comparável ao Ibama, colocou o 
combustível brasileiro na categoria "avan
çado". Isso significa que ele é menos no
civo ao meio ambiente do que seu com
petidor direto, o etanol de milho, classi
ficado apenas como "convencional". A 
chancela da EPA não veio da noite para 
o dia. Os Estados Unidos sempre reluta
ram em admitir que o etanol de cana emi
te muito menos CO2, em comparação com 
a gasolina. A EPA mudou de ideia porque, 
durante mais de um ano. sob a coordena
ção de executivos da União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Unica), associação 
que reúne as empresas do setor, um grupo 
de cientistas brasileiros trabalhou para 
mostrar aos técnicos americanos que o 
modelo usado para calcular as emissões 
de CO2 do combustível possuía distor
ções. As classificações da EPA são im
portantes porque direcionam a política 
americana de redução do uso do petróleo. 
O governo determinou que 15% dos com
bustíveis de origem fóssil sejam substi
tuídos por renováveis até 2022. Com isso, 
esse mercado, que hoje é de 42 bilhões de 
litros, alcançará a marca de 136 bilhões. 
Dentro desse volume, uma regra determi

na que parte seja reservada para a catego
ria de combustíveis avançados. Ainda há 
barreiras a superar antes que se abra o 
mercado americano, e a principal delas é 
a sobretaxa imposta ao combustível bra
sileiro. Mas a reclassificação do etanol foi 
uma notícia que trouxe esperanças para os 
produtores brasileiros."Ganhamos uma 
batalha importante da guerra", diz Marcos 
Jank, presidente da Unica. 

Oportunidades 
Outro motivo para otimismo está no avan
ço lento do etanol de celulose, produzido 
de diferentes tipos de material orgânico. 
Em tese, o celulósico de nova geração 
seria a principal alternativa verde aos de
rivados do petróleo. As novas tecnologias 
sempre figuraram com destaque nos pla
nos americanos que visam reduzir seu 
consumo. Mas nem tudo correu como o 
planejado. As empresas que se dedicam 
à criação dessa nova classe de combustí
veis têm enfrentado todo tipo de dificul
dade, da formação do preço (ele ainda 
custa muito mais que o etanol de milho) 
à confiança dos investidores. Mesmo que 
não haja celulósico à venda, o que os es-
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pecialistas afirmam é que as metas obri
gatórias de mistura de biocombustíveis 
com gasolina serão mantidas. Conclusão? 
Ponto para o etanol brasileiro. "O impas
se do celulósico pode representar um ga
nho para o Brasil'", diz Ethan Zindler, da 
Bloomberg New Energy Finance, consul
toria especializada em energias limpas. "O 
país terá de encontrar uma maneira de 
cumprir as regras, e me parece que a me
lhor alternativa é o etanol de cana." A pres
são para que as empresas de petróleo en
trem na onda dos renováveis não é exclu
sividade dos Estados Unidos. Na Europa, 
uma lei aprovada em 2008 definiu que, em 
todos os países do bloco, 10% do combus
tível usado no transporte terá de vir de 
fontes renováveis. Os carros elétricos po
dem contribuir, mas para fechar a conta 
será preciso usar biocombustíveis. Ou se
ja, descortina-se mais uma oportunidade 
para o etanol produzido no Brasil. 

Os obstáculos 
Essa suposta rendição do mundo ao com
bustível brasileiro está por trás de um mo
vimento recente que sacudiu o mundo dos 
negócios: a fusão no valor de 12 bilhões 
de dólares da maior empresa do setor su-
croalcooleiro do Brasil, a Cosan, com a 
anglo-holandesa Shell, a maior empresa 
do mundo no ano passado, segundo a re
vista americana Fortune. Nos últimos 
anos, a petrolífera fez várias investidas em 
tecnologias limpas. Colocou mais de 1 bi
lhão de dólares em projetos de energia 
eólica e solar e usou sem parcimônia ima
gens dos cataventos em suas campanhas 
de marketing. Há um ano, anunciou que 
abandonaria essa estratégia para centrar 
esforços nos biocombustíveis de segunda 
geração, como o celulósico. Ao se associar 
à Cosan e a seu etanol de primeira gera
ção, a Shell não está mais uma vez mu
dando de rumo. A empresa continua in
vestindo em algumas empresas de celuló
sico. O que seus executivos perceberam, 
porém, é que não é mais possível esperar 
pelo desenvolvimento dessa tecnologia. 
"Além de estarem enfrentando dificulda
des em acessar novas reservas de petróleo, 
devido à sua crescente concentração em 
áreas politicamente instáveis, as petrolífe
ras estão sendo paulatinamente pressiona
das a ficar mais verdes", diz José de Sá, 
sócio da consultoria Bain&Company, es
pecializado em óleo e gás. 

Ainda que os ventos sejam favoráveis, 
se quiser remar a seu favor, o etanol bra
sileiro precisará superar desafios, aqui e 
lá fora. A classificação da EPA não é ga
rantia de acesso imediato ao mercado 
americano. Afinal, cada galão (equivalen
te a 3,78 litros) de etanol brasileiro tem 
de pagar uma sobretarifa de 54 centavos 
de dólar. Os especialistas são unânimes 
em afirmar que essa tarifa tem chances 
remotas de cair no curto e médio prazo. 
"O lobby do etanol de milho é fortíssimo 
no país. e terá de existir muita pressão de 
empresas e consumidores para que o Se
nado americano acredite que vale a pena 
comprar a briga de derrubá-la", diz Zin
dler, da New Energy Finance. De qualquer 
maneira, a Unica já contratou empresas 
de lobby e de relações públicas nos Esta
dos Unidos para ajudá-la nessa empreita-

da. "O embate com a EPA foi de foro mais 
técnico, científico", diz o americano Joel 
Velasco, que dirige o escritório da entida
de em Washington. "Agora, o que temos 
pela frente é mesmo uma briga política." 

Existem entraves à expansão do etanol 
mesmo aqui no Brasil. Em meio ao fre
nesi gerado pelo sinal verde da EPA e 
pela fusão da Cosan com a Shell, alguns 
especialistas ousaram colocar na mesa um 
fato indigesto: para que tanto blá-blá-blá 
sobre exportação se falta álcool no mer
cado interno? A seca de etanol tem algu
mas razões. Uma delas é que os carros 
flex conquistaram mesmo os consumido
res. Hoje eles já respondem por quase 

40% do total de veículos do país e por 
mais de 90% dos novos vendidos pelas 
montadoras. Com isso, de 2008 para 2009, 
a demanda por etanol subiu 23,9%. Hou
ve também desvio de parte da cana para a 
produção de açúcar — graças à alta de 
preços no mercado internacional — e. nos 
últimos meses, a ocorrência de muitas 
chuvas, que impediram a colheita de cer
ca de 50 milhões de toneladas de cana. 
Independentemente da falta ser provocada 
por uma intempérie climática ou pelo fato 
de o usineiro ter optado por usar a cana 
para produzir aquilo que dá mais dinheiro, 
o que alguns especialistas brasileiros e 
estrangeiros afirmam é que essa falta de 
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etanol depõe contra as ambições do setor 
de conquistar o mundo. "O preço do pro
duto pode variar, mas o governo e o setor 
precisam entender que é necessário ter 
garantia de suprimento para todo o ano", 
diz Manfred Wefers, gerente de etanol da 
Delta Trading. "Assim teremos credibili
dade para exportar." Criada no final de 
2008 pelo grupo Delta Energia para co
mercializar e exportar etanol para o mer
cado externo, a Delta Trading começou a 
investir em meados de 2009 em tanques 
para estocagem do produto. "É preciso dar 
segurança aos clientes", diz Wefers. 

Para Jank, da Unica, o problema dos 
estoques tende a ser amenizado à medi

da que o setor for se fortalecendo finan
ceiramente por meio de parcerias estra
tégicas, como a realizada entre a Shell e 
a Cosan. "Hoje, muitas usinas são força
das a vender álcool barato no auge da 
safra para fazer caixa", afirma. "Empre
sas mais capitalizadas não precisarão 
fazer isso e poderão estocá-lo para ven
dê-lo a preços melhores na entressafra." 
Companhias em melhor situação finan
ceira também poderão investir na expan
são da produção e em novas tecnologias 
para a melhoria da produtividade, algo 
essencial para garantir que esse cresci
mento não virá acompanhado de danos 
ao meio ambiente. Afinal, uma das pre

ocupações dos estrangeiros é que a de
manda por etanol possa vir a comprome
ter a manutenção das florestas, e muito 
esforço também será necessário para pro
var que isso não vai acontecer. Com tan
tas variáveis em jogo, o conselho de 
quem acompanha de perto há anos os 
vários reveses do setor é o de que é bom 
manter sob controle as expectativas: "O 
etanol entrou no jogo mundial e isso é 
fato", afirma Plínio Nastari. diretor da 
consultoria Datagro e um dos mais res
peitados especialistas do país no setor 
sucroalcooleiro. "Qual o tamanho da par
ticipação que ele terá nesse jogo é algo 
que ainda está para ser definido." 
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A trajetória 
do etanol no país. 
A história do etanol no cenário nacional ganhou 

expressão no final da década de 70, com o advento 

do Programa Proálcool como alternativa para os 

combustíveis fósseis. 

Desde então, o Brasil adquiriu vasta experiência sobre 

o processo produtivo deste produto e, atualmente, 

domina a tecnologia de processamento de álcool 

com altos índices de excelência, competitividade 

e aplicação de alta tecnologia nesta área. 

A retomada do consumo de etanol como combustível, 

provocado pela produção de veículos flexíveis, 

aumentou de maneira expressiva o volume produzido 

peias indústrias do setor sucroalcooleiro. O carro 

flex foi lançado no mercado brasileiro em março 

de 2003. A aceitação destes veículos foi tamanha 

que algumas montadoras hoje não produzem 

mais automóveis exclusivamente a gasolina, 

mas apenas flex. 

Uma inovação bastante recente é o desenvolvimento 

de motocicletas de combustível flexível que têm como 

um dos principais objetivos reduzirem as emissões 

de C 0 2 . 

Ao contrário do que muitos pensam, o primeiro 

veículo flex comercial vendido no mundo foi 

produzido no início do século XX, trata-se do 

Ford modelo T, no Brasil conhecido como Ford 

de Bigode. O automóvel era fabricado com um 

carburador de injeção ajustável que permitia o uso 

de gasol ina, etanol ou uma mistura de ambos. 

Atualmente, o número de carros flex produzido responde 

por mais de 80% do total da frota de novos veículos. O 

recorde no licenciamento de veículos flex novos no Brasil, 

estabelecido no primeiro semestre de 2009, consolida 

em definitivo a preferência do consumidor pelo etanol. 

Esta experiência de sucesso colocou o país em 

posição de destaque em relação a muitas outras 

nações que discutem quais os melhores caminhos 

a seguir para reduzir sua dependência dos 

combustíveis fósseis, situação pela qual o Brasil já 

passou e para a qual possui uma resposta concreta. 

Neste setor bastante amadurecido nas últimas 

décadas e com um futuro extremamente promissor 

é que se encontra a Cosan. Sua história teve início 

em 1936, com a Usina Costa Pinto, em Piracicaba 

- SP. Na década de 80, foi iniciado um processo de 

expansão baseado principalmente na aquisição de 

empresas do setor sucroalcooleiro, que resultou na 

criação da Cosan, em 2000. Atualmente a companhia 
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é a maior empresa do setor no Brasil, além de uma das 

maiores produtoras, comercializadoras e exportadoras 

de açúcar e etanol no mercado mundial. 

A Cosan é responsável por aproximadamente 

10% do total exportado de etanol pelo Brasil, 

além de ser a maior produtora de energia 

do mundo a partir do bagaço e da palha da cana 

de açúcar. 

No ano de 2008, a Cosan concluiu a aquisição 

dos ativos de distribuição de combustíveis 

e produção e distribuição de lubrificantes da 

ExxonMobil no Brasil, passando a deter direito 

de uso sobre as marcas Esso e Mobil. 

Com esta aquisição a Cosan passou a operar também 

a fábrica de lubrificantes instalada na Ilha do 

Governador (RJ), com capacidade de produção de 

1,4 milhão de barris de lubrificantes e 6 mil toneladas 

de graxa por ano. 

Toda a experiência acumulada pela Cosan, na área 

de produção e comercialização de etanol, foi chave 

para o lançamento da melhor opção em lubrificantes 

para veículos flex. 

O consumidor que opta pelos veículos flex agora passa 

a contar também com o lubrificante especialmente 

recomendado para carros com esse perfil, mostrando a 

clara tendência da indústria em desenvolver alternativas 

para esse mercado em crescente expansão. 
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F
ora dos dicionários, mas presente 
no linguajar de regiões do país 
onde o cultivo de cana-de-açúcar 
atravessa séculos, a expressão 
"conversa de usineiro", signifi

cando "conversa mole", resume em pou
cas palavras uma fama que há décadas 
ronda o setor sucroalcooleiro brasileiro. 
Não é de estranhar, portanto, a descrença 
de boa parte do mercado a respeito de 
rumores recentes de que as petrolíferas 
estariam se preparando para entrar com 
força no negócio do etanol de cana. E foi 
preciso que executivos da Cosan. maior 
empresa do setor, aparecessem em públi
co ao lado de diretores da Shell, maior 
distribuidora de biocombustíveis do mun
do, para dissipar o ceticismo. A criação 
da joint venture de 12 bilhões de dólares 
para a produção e a distribuição de álcool 
combustível no mês passado fez mais do 
que confirmar rumores. Ao lado de anún
cios de outras fusões e aquisições de peso 
nos últimos meses, ela vem selar um no
vo rearranjo de forças que deve mudar a 
cara do setor nos próximos anos. 

Operações de consolidação não são 
novidade nos negócios de açúcar e álcool. 
Apenas nos últimos três anos, estima-se 
que houve mais de 50 operações envol
vendo cerca de 100 usinas em todo o país. 
A participação do capital estrangeiro no 
total da cana moída no país no período 
dobrou para 25%. Algumas dessas tran
sações vieram carregadas de simbolismo. 
Em dezembro, a Bunge, uma das maiores 
empresas de agronegócio do mundo, 
anunciou a compra de cinco usinas do 
grupo paulista Moema por 2.6 bilhões de 
reais. Vinte dias depois do anúncio de 
associação entre Cosan e Shell, a Shree 

Renuka Sugars, maior refinaria da índia, 
adquiriu participação majoritária no gru
po Equipav por 600 milhões de reais. 
Mas, apesar de todo o movimento, o setor 
sucroalcooleiro ainda é bastante fragmen
tado. O negócio todo está hoje na mão de 
cerca de 150 empresas. A Cosan, primeira 
em processamento de cana. detém menos 
de 10% do mercado. "A onda de conso
lidação está só começando", diz José 
Carlos Grubisich, presidente da ETH Bio-
energia, empresa do grupo Odebrecht. 

Entender o estágio atual do rearranjo 
remete a meados de 2006, pouco depois 
do primeiro boom do etanol de cana. Na
quele momento, os prognósticos de aber
tura de mercados no exterior eram os mais 
otimistas possíveis. Na cabeça de muitos, 
o álcool combustível tinha tudo para virar 
uma commodity global, e as promessas 
de ganhos com o novo ouro branco no 
curto prazo pareciam irresistíveis. 

Foi quando o setor viu a chegada de 
uma leva de aventureiros sem nenhuma 
experiência no mercado. "Da noite para 
o dia, todo mundo pensou que podia ser 
usineiro", diz Marcos Françóia, diretor da 
consultoria M B F Agribusiness. Comer
ciantes, empresas do setor ferroviário e 
de construção civil e até fundos especia
lizados em tecnologia do Vale do Silício 
foram alguns dos forasteiros a se lançar 
no jogo. Em comum, os novos investido
res traziam a expectativa de ganhos altos 
e rápidos — e experiência zero no pro
cesso de produção agrícola. O resultado 
da aventura não demorou para aparecer. 
"Era expectativa demais para um merca
do que ainda não existia", afirma Arnaldo 
Corrêa, da Archer Consulting. Contra
riando previsões iniciais, a abertura de 
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mercados no exterior não veio na veloci
dade esperada. E a inexperiência no cam
po logo começou a pesar. "A cana é uma 
cultura muito peculiar e que tem uma du
ra curva de aprendizado", diz Françóia. 
"Muitos acharam que poderiam tocar o 
negócio como se fosse um banco." O que 
se seguiu foi o pior dos cenários: sobreo-
ferta do produto, queda generalizada dos 
preços e uma situação limite para aven
tureiros e grupos tradicionais. A fragili
dade financeira das usinas e a expectativa 
irreal de lucros no curto prazo foram o 
embrião das primeiras operações de con
solidação. Tiveram origem aí casos como 
o da SantelisaVale, que ficou fragilizada 
financeiramente no processo de fusão 
entre a Santelisa e a Vale do Rosário. An
tes de ser adquirida pelo grupo francês 

Louis Dreyfus, em outubro, o grupo que 
deu origem à segunda maior companhia 
sucroalcooleira da época, atrás apenas da 
Cosan, chegou a acumular dívidas de 
2,6 bilhões de reais — cerca de seis vezes 
sua capacidade de gerar caixa. 

A reação do mercado 
Enquanto tudo ia mal para as usinas, 
ventos favoráveis começaram a soprar 
do lado do consumo. Rapidamente, os 
carros com motor flex passaram a ser 
maioria entre os novos veículos vendidos 
no país. Hoje. sem contar o diesel, o eta
nol responde por metade do combustível 
comercializado no Brasil. Só em 2009. 
foram consumidos no país 22,8 bilhões 
de litros de etanol, volume próximo ao 

consumo anual de gasolina do Reino 
Unido. O cenário mudou, e os produto
res, antes de olho na possibilidade de 
exportação do produto, passaram a mirar 
um mercado já existente. 

Se o mapa de forças ainda está para ser 
redesenhado, não faltam pistas sobre quem 
poderão ser os grandes nomes do setor no 
futuro. Recentemente, investimentos da 
Bunge e da Louis Dreyfus em usinas do 
grupo Moema e da SantelisaVale marca
ram a chegada das traders do agronegócio. 
Fornecedoras tradicionais de insumos pa
ra a produção agrícola elas vêm com a 
vantagem de já conhecer do riscado. "A 
larga experiência das traders em commo-
dities e no processo agrícola pode ser uma 
vantagem", diz o economista Guilherme 
Nastari, diretor da consultoria Datagro, 
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especializada em agronegócio. A seu fa
vor, as traders têm também cadeias de es
coamento e infraestrutura de comerciali
zação organizadas. "O desafio será encon
trar um modelo que integre a experiência 
no campo à produção de etanol, mas não 
há dúvida de que as traders estarão entre 
os principais atores do mercado." 

A grande especulação sobre o futuro do 
etanol de cana. porém, diz respeito à par
ticipação das petrolíferas. O primeiro 
passo foi dado pela British Petroleum, em 
2008, com a entrada na joint venture Tro
pical Bioenergia, um negócio de 100 mi
lhões de reais. A Petrobras foi a segunda 
a se posicionar, com a compra de 40% das 
ações da Total Agroindústria Canavieira 
por 150 milhões de reais. Mas foi só com 
o anúncio da joint venture entre Cosan e 

Shell que o mercado finalmente sentiu a 
mão pesada das petrolíferas. A partir daí, 
a questão passou a ser não mais "se", mas 
sim "como" outras gigantes do petróleo 
entrarão no setor. Os negócios fechados 
até agora apontam para modelos distintos. 
A participação da BP é vista como a pri
meira aproximação de uma petrolífera a 
processos de produção no campo. "O mo
delo nos possibilita compartilhar e adqui
rir expertise nesse novo negócio", afirma 
Mario Lindenhayn, presidente da BP Bio-
fuels Brasil. A joint venture entre Cosan 
e Shell aponta para outra tendência: a de 
associações entre grandes grupos com 
foco em ganhos de escala. "Dificilmente 
veremos, a partir de agora associações de 
petrolíferas com usinas de pequena moa
gem", afirma Arnaldo Corrêa, da Archer 
Consulting. "Aquelas com produções 
maiores deverão ter maior apelo." 

As indefinições não escondem um dos 
poucos consensos dos especialistas sobre 
o futuro do setor: o crescimento deverá 
ser puxado por grandes grupos investido
res. Estimativas apontam que o negócio 
irá demandar investimentos da ordem de 
60 bilhões de dólares na próxima década. 
"A chegada dos grandes é um movimen
to que não tem volta", afirma Patrick Fu-
naro, diretor do Bioenergy Development 
Fund. No caso da Petrobras, o apetite já 
é conhecido. Em seu plano de negócios 
2009-2013, a estatal promete investir 1,9 
bilhão de dólares no etanol de cana — 
80% do orçamento previsto para biocom-
bustíveis. "O investimento no etanol está 
relacionado à demanda nacional e mun
dial por combustíveis renováveis, onde a 
Petrobras pretende ter uma participação 
crescente, incluindo o setor de produção", 
afirma Ricardo Castello Branco, diretor 
de etanol da Petrobras Biocombustível. A 
meta, para três anos, é deter 10% de toda 
a produção nacional. Além das petrolífe
ras e das traders, também há expectativa 
de que fundos de private equity partici
pem ativamente em novos aportes de re
cursos. "Os fundos serão um agente de 
consolidação de unidades menores e de 
retomada de investimentos", afirma Gui
lherme Nastari. O alvo de novas consoli
dações — usinas com alta rentabilidade, 
mas grandes dificuldades financeiras — 
já foi definido. Os novos atores estão po
sicionados. Resta saber se a grande virada 
do etanol de cana-de-açúcar deixará de 
ser, de uma vez, conversa de usineiro. 
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governo dos Estados Unidos 
reconheceu, no início de fe
vereiro, que a produção de 
etanol celulósico do país se
rá irrisória em 2010. Apenas 

24 milhões de litros deverão ser produ
zidos neste ano. Pelo andar da carrua
gem, vai ser muito difícil, para não dizer 
impossível, atingir a meta de 61 bilhões 
de litros em 2022, o que representaria 
mais de 40% da oferta de combustíveis 
renováveis no mercado dos Estados 
Unidos. Nas políticas energéticas elabo
radas pelo governo americano, o etanol 
celulósico, ou de segunda geração, sem
pre teve posição de destaque. A aposta 
na tecnologia foi — e continua sendo 
— uma marca da política energética 
americana. Eis o que diz a teoria: toda 
e qualquer matéria orgânica contém açú
car e, portanto, pode ser transformada 
em etanol combustível. E pode mesmo. 
A questão é como fazê-lo. Centenas de 
milhões de dólares, de fundos de inves
timento privados e de programas ofi
ciais, já foram despejados em empresas 
que pretendem transformar em realida
de o sonho de obter combustível de gra
ma, lascas de madeira e até mesmo do 
lixo. Mas, até agora, não surgiu uma 
alternativa economicamente viável e que 
possa ser aplicada na escala necessária. 
O etanol de celulose, uma das grandes 
promessas para reduzir a dependência 
do petróleo, por enquanto segue sendo 
apenas isso: uma promessa. 

Os combustíveis renováveis, especial
mente aqueles de nova geração, estão 
sujeitos a inúmeras variáveis, do preço 
do petróleo, que tem influência direta na 
atratividade econômica, aos avanços da 
ciência. Mas um fator especialmente 
sentido nas tentativas de tornar viável o 
etanol celulósico foi a crise financeira 
global do fim de 2008. Investidores fu
giram de todo e qualquer tipo de risco, 
e isso não foi diferente com a segunda 
geração de biocombustíveis. O montan
te de investimentos caiu de 538 milhões 
de dólares em 2008 para 180 milhões no 
ano passado, de acordo com um levan
tamento da Bloomberg New Energy 
Finance (NEF), consultoria que acom
panha as movimentações da área de 
energias renováveis. A nascente indús
tria passou a depender ainda mais dos 
incentivos públicos para que seus negó
cios não perdessem musculatura finan
ceira. Mas os incentivos concedidos 
pelos departamentos de Energia e de 
Agricultura, ambos do governo federal 
americano, são condicionados à copar-
ticipação de investidores privados. Ou 
seja: muitos dos projetos foram dura
mente afetados pela seca de capital. 
"Mesmo antes da crise, não estava fácil 
para as empresas conseguir recursos no 
mercado financeiro", diz Andrew Hem-
don, da New Energy Finance. "Agora, 
então, assegurar recursos para financiar 
os projetos tem sido um dos mais duros 
desafios para muitas companhias." 
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Nesse cenário, duas peças serão cruciais 
para impedir que o progresso da tecnologia 
seja interrompido em razão da falta de cré
dito e de investimentos de risco. Um deles 
é o interesse cada vez maior das grandes 
petrolíferas. A BP, empresa britânica de 
petróleo, tem muitos investimentos no se
tor. Um de seus mais importantes compro
missos com a nova tecnologia são duas 
joint ventures com a Verenium, umas das 
empresas mais importantes da segunda 
geração de biocombustíveis nos Estados 
Unidos. Uma delas visa desenvolver a tec
nologia por meio da Galaxy Biofuels. que 
recebeu 90 milhões de dólares da BP. A 
outra parceira, a Bercipia Biofuels, atuará 
na comercialização do celulósico e tem 
como finalidade prioritária construir uma 
usina desse tipo de combustível na Flórida. 
Com previsão de início das obras ainda 
neste ano, a Verenium aguarda há meses 
pela aprovação de apoio financeiro do De

partamento de Energia. A modalidade de 
apoio esperado pela Bercipia diz muito 
sobre o comprometimento do governo 
americano para tornar realidade o etanol 
celulósico: trata-se de um empréstimo ga
rantido. Se, por alguma razão, a empresa 
não conseguir saldar as dívidas contraídas 
para financiar a instalação das usinas, o 
Departamento de Energia assumirá as obri
gações com os credores. 

Empurrão do governo 
Outra via de apoio público são os finan
ciamentos a fundo perdido — desde que 
haja alguma contrapartida de investido
res privados. Apesar de toda a promessa 
de ajuda governamental, ela tem demo
rado para se materializar. Dos 15 proje
tos de etanol celulósico selecionados em 
2007 pelo Departamento de Energia pa
ra receber um total de 615 milhões de 

dólares, somente dois haviam sido apro
vados até fevereiro passado. 

Se a participação do governo é im
prescindível para tornar real o novo pro
duto, não menos importante é a batalha 
para cortar custos, ainda muito altos 
quando comparados ao que ocorreu na 
fase áurea do etanol de milho. Segundo 
estimativas da NEF, o custo de constru
ção de uma usina de etanol celulósico 
pode ser até 30 vezes superior ao gasto 
para instalar usinas de etanol de milho 
em 2006 e 2007, embora haja muitas 
variações conforme a tecnologia empre
gada. De qualquer maneira, mesmo que 
se utilizem as tecnologias mais econô
micas, o custo para construir uma uni
dade de celulósico é superior ao das 
usinas de etanol de milho em pelo menos 
50%. Além disso, os custos de extração 
do açúcar de novas matérias-primas or
gânicas ainda não estão nem remota-
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mente perto dos que existem hoje para 
o milho. Mas há notícias animadoras. 

As companhias dinamarquesas Novo-
zymes e Danisco anunciaram recentemen
te que foram bem-sucedidos os testes em 
novas enzimas que poderão baratear sig
nificativamente a produção do etanol ce
lulósico na via bioquímica (há outras for
mas de produção, como a termoquímica e 
a hidrólise ácida). Conforme divulgou a 
Novozymes, suas duas novas enzimas se
riam capazes de reduzir os custos a um 
padrão similar ao do etanol de milho e dos 
derivados de petróleo. Outro ganho pode 
vir de novos modelos de negócios para o 
setor de etanol, que integrem o máximo 
possível a indústria às fazendas de onde 
vem grande porção da matéria-prima para 
as usinas. Nos Estados Unidos, diferente
mente do que ocorre no setor sucroalcoo-
leiro no Brasil, as operações agrícola e 
industrial na área de milho são separadas. 

Isso significa que muitas vezes a usina es
tá muito distante da fazenda que fornece o 
milho utilizado na produção do etanol. A 
mesma dificuldade está afetando os custos 
de transporte dos resíduos de milho para 
as fábricas que testam a viabilidade eco
nômica e tecnológica do celulósico. 

Diante dos problemas que afetam o rit
mo de crescimento da nova tecnologia as 
empresas brasileiras visualizam uma bre
cha para exportar etanol celulósico de ca
na-de-açúcar para os Estados Unidos em 
um futuro próximo. Há, porém, três com
plicadores importantes para que o negócio 
se torne realidade para o Brasil. Um deles 
é o protecionismo que cerca o setor ame
ricano de etanol de milho. Embora esteja 
claro para todo mundo que o produto bra
sileiro é muito mais barato e ambiental
mente mais benéfico que o álcool de milho, 
a barreira tarifária continua de pé, impe
dindo que a produção brasileira tome con
ta do mercado americano de combustíveis 
renováveis. Outro empecilho é de ordem 
tecnológica: o Brasil está bem atrás dos 

ni. Desde então, entretanto, perdeu terreno 
para laboratórios americanos e europeus. 
Na Dedini, sediada em Piracicaba, no in
terior de São Paulo, a produção do celuló
sico já foi dominada, mas o projeto foi 
suspenso no fim de 2007, à espera de ajus
tes na engenharia dos equipamentos utili
zados na hidrólise ácida da celulose. "Va
mos instalar a usina demonstrativa ainda 
neste ano, com capacidade para produzir 
50 000 litros por dia, dez vezes mais que 
a da planta piloto", diz Olivério. 

Já o CTC firmou em 2009 um acordo 
de cooperação com a Novozymes, da Di
namarca, para utilizar as enzimas da em
presa em seus testes, realizados desde 
junho passado em uma pequena usina pi
loto. O CTC espera tornar real a utilização 
comercial de etanol celulósico até 2012. 
Finalmente, o terceiro limitante é a oferta 
de matéria-prima. Cerca de 80% das usi
nas brasileiras possuem caldeiras de baixa 
pressão. Como são ineficientes, elas con
somem mais bagaço para produzir a mes
ma quantidade de energia gerada nas usi-

Estados Unidos na corrida para viabilizar 
a utilização comercial do celulósico em 
larga escala. Os projetos brasileiros ainda 
tentam encontrar uma maneira mais fácil 
e rápida de converter a celulose em açúcar, 
na fase inicial da produção do álcool celu
lósico, a etapa mais difícil na tecnologia. 

Três projetos destacam-se no país. En
quanto a pioneira Dedini insiste na hidró
lise ácida para transformar o bagaço da 
cana em açúcar, o Centro de Tecnologia 
Canavieira (CTC) e a Petrobras preferem 
a via bioquímica com a utilização de en
zimas. "O etanol celulósico de cana será 
mais barato que o americano", diz Jaime 
Finguerut, gerente de desenvolvimento 
estratégico industrial do CTC. "O Brasil 
começou a pesquisar a tecnologia ainda na 
década de 80, praticamente emparelhado 
com os centros de pesquisa americanos", 
afirma José Luiz Olivério, vice-presidente 
de tecnologia e desenvolvimento da Dedi-

nas mais modernas. Ou seja: sobra pouco 
bagaço para a produção do etanol de ce
lulose. Mas as usinas mais modernas oti
mizam o uso dos restos da cana. 

O etanol celulósico do Brasil, se viabi
lizado tecnológica e comercialmente, 
será certamente mais barato que o similar 
americano. Mas quem continuará lideran
do e está mais perto de colocar bilhões de 
litros do novo combustível no mercado 
ao longo desta década são os Estados Uni
dos. Contudo, a recuperação econômica 
do país é fundamental para trazer de vol
ta à tecnologia os investimentos de risco 
que evaporaram em 2009. Como a Agên
cia de Proteção Ambiental americana 
manteve em fevereiro as metas anuais 
totais para a utilização de combustíveis 
renováveis até 2022, o Brasil bem que 
poderia acelerar o desenvolvimento do 
celulósico de cana para preencher lacunas 
na produção dos Estados Unidos. • 
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s usinas de açúcar e álcool, 
como qualquer empreendi
mento industrial, precisam de 
licenciamento ambiental para 
funcionar. Mas a conformida

de com as normas ambientais estabeleci
das pelo governo brasileiro conta apenas 
parte dessa história — especialmente se o 
setor quiser conquistar os grandes merca
dos no exterior. Em 2009, as usinas brasi
leiras produziram 27,5 bilhões de litros de 
etanol. Para 2020, a União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (Unica) projeta um vo
lume de 65 bilhões de litros do produto. 

O jeito mais fácil de chegar lá seria sim
plesmente ampliar as áreas destinadas aos 
canaviais, que hoje ocupam cerca de 8 
milhões de hectares. Especialistas afir
mam que seria possível fazer isso usando 
áreas hoje destinadas ao gado ou degrada
das. Estimativas apontam que elas podem 
representar entre 60 milhões e 100 mi
lhões de hectares. Ainda assim, seria ne
cessário brigar com a pecuária extensiva 
com a soja e com outras culturas que tam
bém tentam se expandir nessas mesmas 
terras. Por isso, investir na inovação tec
nológica parece ser, de longe, o melhor 

caminho para conquistar os avanços de 
produtividade da cana que ajudarão o se
tor a ganhar a musculatura desejada. 

Nos últimos dez anos, graças às pes
quisas de entidades como o Centro de 
Tecnologia Canavieira (CTC), que é 
bancado por empresas do setor, a produ
tividade agrícola dos canaviais brasilei
ros cresceu cerca de 30% e colhe-se, em 
média, 70 toneladas por hectare. No es
tado de São Paulo, a média é de 80 to
neladas. Mas há ainda muito espaço 
para melhorias. Segundo Tadeu Andrade, 
diretor de pesquisa e desenvolvimento 
agrícola do CTC, nos próximos 15 anos 
o aumento de produtividade da cultura 
poderá chegar a 40%. "É uma estimativa 
conservadora", diz ele. "O cálculo está 
baseado apenas em um incremento mé
dio de 3% ao ano no rendimento das 
lavouras com o uso do melhoramento 
genético tradicional". Embora o CTC 
use métodos tradicionais para obter a 
maior parte de seus avanços, desde 2007 
ganhos adicionais de produtividade têm 
sido conquistados com o uso de outras 
técnicas. Uma delas é a dos marcadores 
celulares, que permitem encurtar, e mui
to, o tempo dos programas de melhora
mento da cana. No melhoramento tradi
cional, para encontrar uma variedade 
desejada, milhares de plantas são cruza
das ao longo de dez a 15 anos. Com o 
marcador celular, esse período é reduzi
do para, no máximo, seis anos. 

Avanços tecnológicos 
O objetivo é encontrar variedades de ca
na mais resistentes a secas ou que te
nham altos teores de açúcar. As primeiras 
variedades comerciais desenvolvidas 
pelo CTC com o uso de marcadores se
rão lançadas no mercado em 2017 e pro
metem aumentar a produtividade média 
da cultura em até 15%. Na Canavialis, 
empresa de melhoramento genético 
comprada em 2008 pela americana Mon
santo, o uso de marcadores celulares já 
rendeu duas novas variedades de cana. 
Elas estão sendo usadas por produtores 
que participaram do desenvolvimento 
das mudas e oferecem duas vantagens: 
mais açúcar e ciclo precoce — o que 
permite a colheita num período menor 
de tempo. "Esperamos que a produtivi
dade média das variedades obtidas por 
melhoramento com marcadores cresça 
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anualmente o dobro ou o triplo do ren
dimento das convencionais", afirma Ivo 
Fouto, diretor-geral da Canavialis. Se 
Fouto estiver certo, o Brasil sairá ga
nhando — e as florestas, também. 

Outro impacto que deve ser sentido é o 
dos órgãos ambientais. O interesse de 
ONGs e entidades como o Ministério Pú
blico vem aumentando à medida que o 
setor cresce e se expõe. Hoje. para fun
cionar sem entraves, a maioria das usinas 
tem de seguir à risca uma série de normas. 
Entre as mais rotineiras está o monitora
mento da qualidade da água dos rios e do 
uso da vinhaça, principal resíduo da fa
bricação do etanol, que pode ser reapro
veitado como fertilizante nos canaviais, 
mas deve ser usado com moderação para 
não contaminar rios ou lençóis freáticos. 
E vem crescendo a obrigatoriedade de 
adoção de práticas mais complexas, como 
o rastreamento de fornecedores e o con
trole da fauna existente na área. As usinas 
também estão sendo pressionadas a racio
nalizar o uso de recursos naturais. Desde 

o final de 2008, quando o governo do es
tado de São Paulo aprovou o zoneamento 
agroecológico da cana-de-açúcar — um 
conjunto de regras para direcionar o cres
cimento da c u l t u r a , em algumas re
giões o limite de consumo de água pelas 
usinas passou a ser de 700 litros por to
nelada de cana produzida. Há cerca de 
dez anos, muitas consumiam, em média, 
10 000 litros de água por tonelada Se as 
regras já são muitas, com a exposição do 
etanol ao mercado externo a tendência de 
que as condicionantes ambientais cres
çam é inexorável. '"Daqui para a frente, 
muitas usinas terão de se adequar a pa
drões aos quais elas simplesmente não 
estão acostumadas", diz o engenheiro 
agrônomo André Nassar, diretor-geral do 
Instituto de Estudos do Comércio e Ne
gociações Internacionais (ícone). 

Isso explica por que nunca se falou 
tanto sobre a necessidade da criação de 
um selo de qualidade para o etanol bra
sileiro. Uma das demandas dos compra
dores do produto, sobretudo os estran-

geiros, é ter a certeza de que o biocom-
bustível brasileiro não foi produzido à 
custa do desmatamento de florestas ou 
do trabalho escravo. Durante muito tem
po, o governo e o setor privado insistiram 
na ideia de que esse selo deveria nascer 
em solo nacional. Hoje, porém, sabe-se 
que essa não é uma estratégia inteligen
te. "Um selo feito aqui nunca teria a 
mesma credibilidade que uma certifica
ção elaborada lá fora com a participação 
de países e ONGs de todo o mundo", diz 
Marcos Jank, presidente da Unica. 

No ano passado, o sistema Rede de 
Agricultura Sustentável (RAS), que já 
define critérios de certificação para pro
dutos agrícolas como café e cacau, lançou 
sua versão para as usinas de açúcar e ál
cool. Uma empresa brasileira está em via 
de ser certificada mas por enquanto não 
recebeu o selo. Para quem almeja oferecer 
uma alternativa sustentável ao petróleo e 
a seus derivados, ainda é pouco. 
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