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Se por um lado parece plausível
que as portas do mercado inter-
nacional se abram para a entra-
da de etanol brasileiro, conside-
rando a penetração da Shell es-
pecialmente nos Estados Uni-
dos, no curto prazo a probabili-
dade disso se tornar realidade
ainda é considerada pequena.

Na avaliação de Auro Ro-
zenbaum, analista da corretora
Bradesco, especializado em
agronegócios, a operação entre
Cosan e Shell não é suficiente
para dar impulso à internaciona-
lização do etanol, que depende
da quebra de barreiras tecnológi-
cas em mercados como o ameri-
cano e europeu e do suprimento
da demanda doméstica no país.

“Um terço da frota de veículos
do Brasil é flex, e praticamente a
totalidade das vendas de carros
novos é flex. Em uma década de-
veremos ter toda a frota flex e

basicamente triplicar o consumo
interno”, contabiliza o analista.
“Isso significa que vamos ter
pouco espaço para expansão de
exportação de etanol.”

Se a produção fosse sufi-
ciente para suprir a demanda
interna e ainda exportar, os
produtores teriam que lidar
ainda com uma outra realida-
de, que é o uso diferenciado do
etanol no mercado internacio-
nal. “A grande diferença é que
aqui é o consumidor quem de-
cide, cada vez que enche o tan-
que, pelo etanol ou gasolina. Lá
fora não existe estrutura de
distribuição nem varejo ou dis-
ponibilidade de álcool para
permitir essa opção”, destaca.

Rozenbaum considera que a
demanda potencial do mercado
internacional continuará sendo
de álcool misturado (2% a
20%), num definição regulató-
ria de mistura e preços, e não
uma decisão do consumidor. “O
que deve acontecer em outros

mercados é o que se tem hoje
nos Estados Unidos, que é a
mistura de etanol e não 100%
para o mercado livre”, resume.

Essa realidade também ajuda
a restringir o potencial de inter-
nacionalização do etanol no
curto prazo. Mas, no médio e
longo prazo, o peso da falta de
tecnologia e experiência com o
combustível podem ser favorá-
veis ao mercado nacional.

“Os Estados Unidos estão em
uma situação apertada, depen-
dendo fortemente da viabiliza-
ção de etanol de segunda gera-
ção, que é feito de resíduos de
milho e grama, por exemplo, e
isso ainda não vingou”, diz o
analista do Bradesco. A disponi-
bilidade de áreas para expandir a
produção de etanol de primeira
geração é reduzida, cenário se-
melhante ao que se vê na Europa.
“Perto do limite de produção,
esses mercados precisam desen-
volver o etanol celulósico.”

Quando os gargalos de pro-

dução e tecnologia chegarem
em escala industrial, abre-se
espaço para a aumentar a com-
pra de etanol brasileiro. “Antes
disso, é precipitado”, diz Ro-
zenbaum. Quando essa hora
chegar, o aspecto positivo da
associação entre Cosan e Shell
é que a companhia anglo-ho-
landesa já terá acessado tecno-
logia e uso de etanol.

Sinal de que as produtoras já
começaram a se preparar para
a demanda de etanol celulósico
foi a parceria firmada ontem
entre a Petrobras e a KL Energy
para desenvolvimento de tec-
nologia para produção do
combustível, a partir de baga-
ço de cana-de-açúcar. A Pe-
trobras investirá US$ 11 mi-
lhões para adaptar as instala-
ções de demonstração da KLE e
validar o processo para a pro-
dução de etanol celulósico. As
duas desenvolverão um projeto
de usina de etanol celulósico,
que deve operar em 2013. ■

Caminho ainda é longo para
internacionalizar biocombustível
Força internacional da Shell ainda não será suficiente para impulsionar exportação de combustível brasileiro

Produção doméstica
não é suficiente
para atender
frota flex projetada
e a demanda externa

Nelson Almeida/AFP

Cana-de-açúcar: caminho para etanol
celulósico demandado no exterior

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 8.
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