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Para especialistas, combustível
deixa de ser visto como negócio
de empresas familiares

A conclusão das negociações para
a união da Cosan com a Royal
Dutch Shell no Brasil é mais um
passo importante para transfor-
mar o etanol em uma commodity
mundial. Trata-se da primeira
grande companhia de petróleo es-
trangeira a investir de forma efeti-
va no negócio. “Até agora, haviam
entrado somente empresas do se-
tor de alimentos, como Bunge,
Cargill e Louis-Dreyfus”, afirma
Adriano Pires, diretor do Centro
Brasileiro de Infraestrutura.

Na avaliação do consultor, a
concentração nas mãos de gran-
des companhias com presença
global faz com que a produção
de etanol deixe de ser vista como
um negócio instável, tocado por
empresas locais e sujeito aos dis-
sabores da falta de governança
característica de empresas fami-
liares. “Diminui a desconfiança
em relação à confiabilidade do
abastecimento”, afirma Pires.

O movimento de consoli-
dação está, na verdade, em sua
terceira etapa. A primeira foi
comandada principalmente
pela própria pela Cosan, dando
origem ao primeiro grande gru-
po nacional do setor. Depois
vieram as já citadas companhias
ligadas ao agronegócios. A BP
tem pequena participação na
área e a Petrobras, após o anún-
cio da possibilidade de joint
venture entre Shell e Cosan, no
início do ano, resolveu acelerar
seu processo de expansão na
produção de etanol, mudando a
estratégia de crescimento orgâ-
nico para a de aquisições.

Um relatório do Itaú BBA, do
ano passado, estimava que os cin-
co maiores grupos do setor con-
centrariam, em cinco anos, 40%
da produção nacional, contra
27%, na data de realização do es-
tudo. A expectativa que se abre
agora é em relação a uma possível
onda de investimentos de petro-
leiras, que as colocaria no topo
dessa lista, ao lado das grandes
companhias do setor de alimentos.

Mas este é apenas um dos si-
gnificados relevantes da asso-
ciação, na avaliação de Pires. O
fato de a Shell trazer para o ne-
gócio a Iogen e a Codexis, suas
duas empresas de pesquisa e
desenvolvimento de biocom-
bustíveis, amplia a perspectiva
de uma aceleração no desenvol-
vimento tecnológico para a pro-
dução do combustível a partir
de novas fontes renováveis.

A opinião de Pires, porém,
não é integralmente comparti-
lhada no setor. Outros especia-
listas, como Arnaldo Luiz Cor-
rea, diretor da Archer Consul-
ting, acreditam que, por causa
do crescente aumento da frota
de carros flex no Brasil, sobrará
muito pouco da produção local
de etanol para exportação.
“Avalio que um dos motivos
para a Petrobras entrar neste
mercado é que, caso a produção
não aumente para atender a de-
manda, a companhia não daria
conta de produzir gasolina sufi-
ciente para abastecer o merca-
do”, afirma o consultor. ■

“A entrada da Shell
no setor poderá
acelerar a pesquisa
e o desenvolvimento
tecnológico para
a produção do
combustível a partir
de outras fontes

Adriano Pires,
diretor do Centro Brasileiro

de Infraestrutura

Petrolíferas aumentam credibilidade
do etanol como commodity global

MEMÓRIA

Fusões já mudaram
o cenário do mercado
de distribuição

Se na produção o momento é
de internacionalização, na área
de distribuição de combustíveis o
mercado brasileiro vem passando
por um processo de concentração
caracterizado pelo aumento de
participação de grupos nacionais.
Em 2008, a Cosan comprou a rede
da Esso no Brasil, por US$ 826
milhões, da ExxonMobil, e também
a Petrosul. No final do mesmo ano,
a Alesat levou as operações de
distribuição da Repsol no Brasil,
por R$ 130 milhões, e a Polipetro.
O Grupo Ultra também ganhou peso
com a aquisição dos postos da
Ipiranga nas regiões Sul e Sudeste
e com a incorporação da rede da
Texaco. A liderança em distribuição
continua nas mãos da Petrobras,
dona da bandeira BR, com ampla
diferença em relação aos demais.

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