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Perfil: Joel Velasco

A indefinição sobre as barreiras
tarifárias ao etanol brasileiro em
mercados como o dos Estados
Unidos e da Europa é apontada
pelosusineiros como um dos mo-
tivos para a letargia dos investi-
mentos no aumento de produ-
ção no setor sucroalcooleiro.

Um estudo feito pela União da
Indústria da Cana-de-Açúcar
(Unica) mostra a dimensão da
queda no número de novos proje-
tos no setor. De acordo com o
levantamento, de 2005 a 2009, o
Brasil viu a abertura de 102 usi-
nas – uma média de 20,6 unida-
des por ano.

Neste ano, a previsão da Unica
é de que sejam inauguradas ape-
nas dez usinas, concentradas na
região Centro-Sul. Para 2011, o
número deve cair à metade – so-
mente cinco plantas.

Os investimentos na amplia-
ção da produção não ganharam
força nem mesmo com a onda de
fusões e aquisições no setor su-
croalcooleiro nos últimos me-
ses, marcada pela participação
mais expressiva de grandes gru-
pos. A Shell se juntou à Cosan, a
Petrobrás anunciou uma parce-
ria com o grupo francês Tereos
para investir em conjunto na
Açúcar Guarani e a multinacio-
nal Bunge comprou a Moema.
Embora as empresas tenham
comprado fatias nesses negó-
cios, pouco se fala sobre novas

usinas.
Além das barreiras tarifárias

no exterior, os usineiros recla-
mam da ausência de regras que
indiquem o rumo a ser tomado
pelo mercado nacional do álcool
obtido da cana.

“Falta por parte do governo
uma definição que garanta ao se-
tor o crescimento contínuo do
etanol. Precisamos de medidas
que reduzam a volatilidade do
preço e do consumo. Países co-
mo os Estados Unidos têm clare-
za do que será a matriz energéti-
ca e como vão se inserir os com-
bustíveis não fósseis nos próxi-
mos anos. Mas aqui, onde o eta-
nol é tão representativo, o mes-
mo não acontece”, critica Mar-
cos Jank, presidente da Unica.

Mercado externo. Para voltar a
investir em grande escala, o se-
tor torce principalmente pelo
corte das barreiras tarifárias no
mercado internacional. Sobretu-
do nos Estados Unidos, onde a
Unica aproveita cada oportuni-
dade para convencer os congres-
sistas dos pontos benéficos da
queda da taxa de 54 centavos de
dólar por galão (leia mais acima)
de etanol importado do Brasil.

“Aquele boom que se viu entre
2005 e 2007 pode não se repetir.
Só com a abertura do mercado
internacional podemos ver um
movimento semelhante de in-
vestimento em novas usinas”,
avalia José Rezende, sócio da Pri-
cewaterhouseCoopers.

Apesar dos planos de expan-
são engessados, o especialista
acredita que o setor sucroalcoo-
leiro continuará a atrair competi-
dores, como as empresas petro-

leiras, e a fomentar negócios que
tenham como objetivo a consoli-
dação da atividade.

Sergio Leme, presidente da De-
dini, fabricante de equipamen-
tos para usinas, diz que a deman-
da por orçamentos para projetos
de usinas é maior do que se viu
em 2009 – ano de crise –, mas
inferior a anos anteriores. “Já
houve euforia maior. Muitos gru-
pos estão de olho mesmo é na
possibilidade de exportação de
etanol”, diz o empresário.

Roberto Rodrigues, ex-minis-
tro da Agricultura e professor da
Fundação Getúlio Vargas, é cla-
ro na avaliação sobre o etanol.
“Nenhum desses grandes gru-
pos vem fazer álcool no Brasil
por causa do mercado interno.
Quando os gigantes se mexem é
porque estão olhando o merca-
do global. Com o crescimento
previsto para mercados automo-
bilísticos como o chinês e o india-
no, é inevitável pensar que não
haverá petróleo para tantos car-
ros. É aí que entra o etanol”, ex-

plica Rodrigues.
Foi o que motivou a associa-

ção entre Shell e Cosan, no início
do ano. “A Shell, nossa parceira,
tem 14 mil postos nos Estados
Unidos. Mas precisamos que o
processo de internacionalização
do etanol se acelere”, diz Pedro
Mizutani, presidente da Cosan.
A empresa é líder no processa-
mento de açúcar e etanol de cana-
de-açúcar. Na safra 2008/2009,
a empresa moeu 52,6 milhões de
toneladas de caca.

Outro grupo em ritmo de espe-
ra é o Cerradinho, dono de três
usinas no Centro Oeste. “Não es-
tamos projetando novas unida-
des ou mais investimentos. Ain-
da temos de consolidar os inves-
timentos feitos no passado”, ex-
plica Luciano Sanches Fernan-
des, presidente da empresa.

Empecilhos. Para Alexandre Fi-
gliolino, executivo do Itaú BBA
da área de agronegócio, a dificul-
dade mais imediata a ser resolvi-
da está no mercado interno. Nes-

te ano, 90% da frota de novos
modelos será flex. Para ser esco-
lhido pelo consumidor, o etanol
precisa custar no mínimo 70%
menos que a gasolina.

Como o motorista, inevitavel-
mente, compara os dois combus-
tíveis, o preço do etanol acaba
ficando amarrado ao da gasolina
– que, por sua vez, tem seu valor
está atrelado a decisões políticas
da Petrobrás. “O etanol é uma
commodity, mas o preço da gaso-
lina para o consumidor cria um
teto que impede que ele oscile de
preço como deveria. Para inves-
tir com segurança, os produto-
res precisariam ter uma visão cla-
ra de que o cenário é positivo e
de que vão ser remunerados ade-
quadamente”, diz.

Contramão. A Brenco (do Gru-
po Odebrecht), que em feverei-
ro passado anunciou a compra
da ETH, foge ao clima de espera.
Com a pretensão de atropelar a
Cosan e se tornar a líder do se-
tor, a empresa terá até 2012 nove

usinas – parte delas já está em
operação.

José Carlos Grubisich, presi-
dente da Brenco, diz que, para
desafiar a concorrência, lançará
mão da tecnologia da Odebrecht
para construir usinas modernas
e das pesquisas com cana-de-
açúcar no setor petroquímico
por meio de outra companhia do
grupo, a Braskem.

Mas falta à Brenco e a outras
empresas instaladas no Centro-
Oeste o investimento em um ál-
coolduto. A construção de uma
estrutura para transportar o
combustível reduziria os custos
com a logística.

Especula-se que a Petrobrás
poderia ser um parceiro estraté-
gico no álcoolduto, mas até ago-
ra nada saiu do papel. “O setor
vai exigir cada vez mais competi-
tividade, seja na operação, seja
no capital. Por isso acredito na
consolidação também entre os
grandes grupos para ganhar esca-
la na produção e no mercado”,
analisa Grubisich. / P.P.

J oel Velasco foi escolhido pelo presiden-
te da entidade, Marcos Jank, para cui-
dar da estratégia de marketing e, princi-
palmente, de lobby da Unica nos Esta-

dos Unidos.
Aos 37 anos, ele tem no currículo a ligação

com a cúpula do Partido Democrata dos Esta-
dos Unidos. Ele começou a carreira como es-
tagiário na Casa Branca na época do primeiro
mandato de Bill Clinton e depois foi secretá-
rio pessoal do vice-presidente Al Gore.

Em setembro de 2007, Velasco – nascido
no Mississipi e filho de missionários brasilei-
ros – trocou a vice-presidência da Stonebrid-
ge Internacional, consultoria de lobby, pela
representação da Unica em Washington. Ape-
sar de ter nascido em território americano,
Velasco fala o português sem sotaque – resul-
tado do tempo em que morou em Goiás, na
adolescência, e depois em Brasília, onde tra-
balhou na embaixada americana.

Se Jank e a equipe da Unica recebem por
ano 160 delegações, em parte é reflexo das
articulações de Velasco. Ele próprio se divi-
diu no ano passado em cerca de 90 palestras
para falar das vantagens do etanol de cana-de-
açúcar em relação ao similar obtido do milho
americano e abençoado com um subsídio
anual na casa dos US$ 4 milhões.

Uma das vitórias de Velasco foi a avaliação
da Environmental Protection Agency (o
EPA, órgão americano responsável pela regu-
lação de temas ligados ao meio ambiente),
que recentemente considerou o etanol de ca-
na menos poluente que o combustível obtido
a partir do milho.

Faltando pouco mais de seis meses para
que o Congresso decida sobre a renovação da
tarifa de importação sobre o etanol brasilei-
ro, o trabalho parece ainda mais hercúleo. Ele
trabalha com dois cenários: a redução ou a
queda da tarifa. A data limite para a votação é
31 de dezembro. “Se o Congresso não fizer
nada, a tarifa expira”, explica.

O setor sucroalcooleiro foi
um dos mais penalizados no
período da crise, entre 2008
e 2009, por causa do alto en-
dividamento e das dificulda-
des de obtenção de crédito.
As finanças precárias acelera-
ram as fusões e aquisições no
setor. Mas ainda há muito
grupo endividado que agora,
no início de safra, vende o
etanol abaixo do custo de
produção para fazer caixa.
Com o preço da gasolina en-
gessado, o combustível tem
pouca mobilidade de preço.

Brasil invade EUA para vender etanol
Com promoção em postos de combustíveis, lobby e site em inglês, Unica intensifica campanha para derrubar barreira tarifária

Representante
brasileiro
da Unica
em Washington, EUA

Enquanto isso,
usineiros reduzem
investimentos no País

PARA LEMBRAR

Paula Pacheco

A expectativa de vender etanol
brasileiro para os consumidores
americanos levou a União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar (Uni-
ca), entidade que representa os
usineiros, a aumentar a munição
naquele país.

A entidade vai realizar ama-
nhã uma promoção em dois pos-
tos de combustíveis ao lado do
Congresso americano e vender a
gasolina - que tem adição de eta-
nol de milho, produzido nos
EUA - com desconto de 54 centa-
vos de dólar por galão (3,78 li-
tros). O propósito é dar visibili-
dade à campanha brasileira para
derrubar a tarifa de importação
cobrada pelos americanos para
o etanol de cana-de-açúcar im-
portado do Brasil – os mesmos
54 centavos por galão que serão
dados de desconto. Serão 12 ho-
ras de promoção. No mês passa-
do, ação semelhante foi feita no
Alabama.

A data é véspera do Memorial
Day, feriado que marca o início
oficial do verão, quando o preço
da gasolina costumeiramente so-
be para o consumidor. “Será
uma forma simbólica de mostrar
quanto os americanos poderiam
economizar se o Congresso reti-
rasse a tarifa”, explica Joel Velas-
co, representante-chefe da Uni-
ca para a América do Norte, se-
diado em Washington.

Na quarta-feira, a promoção
será em Indianápolis, com des-
conto de 84 centavos de dólar no
E85 (mistura com maior propor-
ção de etanol) e na gasolina du-
rante 85 minutos. A entidade vai
colocar pilotos e um carro da Fór-
mula Indy no local para divulgar
que a Indy 500 é movida 100% a
etanol brasileiro, de cana.

Online. Há cerca de duas sema-
nas entrou no ar um site em in-
glês voltado aos donos de veícu-
los e formadores de opinião dos
EUA. A entidade conta ainda
com o reforço de uma empresa
de lobby e de um escritório de
relações públicas para aumentar
a munição contra a barreira ame-
ricana ao etanol brasileiro.

Entre os pontos tratados no si-
te estão as vantagens ambientais

e financeiras do etanol brasileiro
em relação ao principal concor-
rente, o etanol americano, obti-
do a partir do milho.

Velasco tem pelo menos duas
reuniões por dia relacionadas à
viabilidade econômica do etanol
brasileiro no mercado america-
no. São encontros com deputa-
dos, senadores, assessores políti-
cos, empresas e organizações
não-governamentais na tentati-
va de convencer o Congresso
americano a não renovar o im-
posto de importação sobre o eta-
nol do Brasil.

O homem da Unica em Wa-
shington tem pela frente apenas
sete meses para disseminar os ar-
gumentos da Unica a favor do
combustível brasileiro. Em de-
zembro, acaba a vigência da so-
bretaxa do país sobre o produto
nacional. Para dar conta do reca-
do, Velasco divide o trabalho de
RP com o escritório Stratacomm
e de lobby com a Mehlman Vogel
Castagnetti.

Além do corpo-a-corpo políti-
co, Velasco tem conseguido ade-
são empresarial à causa dos usi-
neiros. As petroleiras multina-

cionais com negócios no Brasil,
como Shell e BP, estão entre as
apoiadoras. “Com a presença de
grupos internacional no Brasil, o
País passa a ter aliados importan-
tes. Afinal, são esses agentes que
vão distribuir o etanol no exte-
rior”, explica Marcos Jank, presi-
dente da Unica.

Outra empresa que aderiu à
campanha contra a sobretaxa ao
etanol brasileiro é a JBS, dona de
um dos maiores frigoríficos nos
EUA e responsável pelo consu-
mo de 6% do milho produzido
naquele país. O fato de o etanol
de milho ter subsídio, explica Ve-
lasco, encarece em até 40% o
grão usado para alimentar o ga-
do – o que afeta os custos da JBS.

Lobby. Assim como os usinei-
ros brasileiros, os produtores
americanos do grão também
têm agido para manter o impos-
to de importação sobre o produ-
to. Recentemente lançaram uma
campanha na mídia americana e
têm se mantido articulados para
reforçar o lobby. A própria Unica
procura ter cautela na divulga-
ção das estratégias por receio de

que os concorrentes se anteci-
pem no lance.

Agora, com o site, Velasco pre-
tende reforçar os pontos positi-
vos do programa brasileiro de
etanol junto ao consumidor dos
EUA. Para preparar o conteúdo,
a equipe da Unica fez no fim do
ano passado pesquisas junto a
formadores de opinião.

“Precisávamos saber onde éra-
mos mais vulneráveis”, conta.
“O Brasil é visto de forma positi-
va em vários assuntos, mas quan-
do falamos de questões como a
Amazônia, as relações trabalhis-
tas no campo e até a aproxima-
ção entre o Brasil e o Irã, o apoio
ao etanol começa a cair”, conta.

Se todo o esforço não der cer-
to, o Brasil vai mudar de tom.
Jank avisa que vai recorrer ao go-
verno brasileiro para que entre
com uma queixa na Organização
Mundial do Comércio (OMC)
no caso de a tarifa sobre o etanol
brasileiro não cair.

“Vamos reclamar na OMC.
Por que o petróleo é completa-
mente livre de impostos de im-
portação no mundo e o etanol
não?”, questiona Jank.

UNICA/DIVULGAÇÃO

Filho de missionários
lidera lobby
brasileiro nos EUA

Dificuldade
no setor não
vem de hoje

GUSTAVO MAGNUSSON/AE

● Vantagens
Unica quer
convencer
governo
americano das
vantagens
ambientais e
financeiras do
etanol
brasileiro em
relação ao
produto feito
nos EUA,
obtido a partir
do milho.

Apenas 10 novas plantas
vão começar a operar
neste ano, contra uma
média de 20 usinas em
anos anteriores

Chamariz. A Unica repete ação feita no Alabama e dará desconto em postos próximos ao Congresso dos EUA

Espera. Por ora, não se ouve falar em novas usinas ou no aumento do plantio de cana
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