
Eurozona aprova ajuda
de ¤ 237 bilhões à Grécia

Instituição mais
eficiente é o
Safra, que gasta
R$ 40,20 para
ter R$ 100 em
receita. Banco
Votorantim
gasta mais que
o dobro — chega
a R$ 83. ➥ P30

Jones Lang aposta em
novo modelo de varejo

Quantoosbancosgastam
para ganhar R$ 100

Eternit italiana põe
em alerta a brasileira

Consultoria imobiliária enxerga filão em projetos
comerciais ainda pouco difundidos no país. ➥ P24

Socorro inclui ¤ 130 bilhões da União Europeia, FMI e BCE
e perdão de dívida ¤ 107 bilhões pelos bancos. ➥ P36

Empresa teme que processo na Europa radicalize a
discussão sobre proibição de amianto no Brasil. ➥ P16

Terapiacorporativa leva
grandesmarcasaodivã

Murillo Constantino
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Em entrevista aoBRASILECONÔMICO,MarcosJank, da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, afirma que o PIB do etanol, hoje de
US$ 48 bilhões, poderá dobrar até 2020, mas é preciso que o governo deixe de controlar artificialmente o preço da gasolina. ➥ P4

Governo vai priorizar defesa comercial
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A vez do lobby americano

Preocupado com o volume crescente de importações irregulares que entram no país e prejudicam muito o empresariado brasileiro, o Ministério
do Desenvolvimento (MDIC) vai intensificar, com o apoio da Receita Federal, a fiscalização e o uso dos instrumentos de defesa comercial. ➥ P8

Companhia de Jesus, Extra, Graco e Rainha

decidem questionar sua identidade para

reencontrar o propósito de sua existência. ➥ P20

Presidente daUnica diz que controle
depreçodagasolinaprejudica etanol

PUBLISHER RICARDO GALUPPO
DIRETOR JOAQUIM CASTANHEIRA

Varejo digital

Encontro do presidente Obama com
Dilma eCelsoAmorimnos EUA é mais
um capítulo da escolha dos caças. ➥ P10

www.brasileconomico.com.br
mobile.brasileconomico.com.br

Buscapé quer entrar no mercado de
vendas de roupas pela internet tendo
o site Bransdclub como shopping. ➥ P18
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CAMPEÕES DE EFICIÊNCIA EM 2011

Fonte: Austin Rating    
*Instituições que já publicaram os resultados de 2011
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40,2% 40,9%
50,3% 53,1%

Um índice de 40,2% significa 
um gasto de R$ 40,20 para 
cada R$ 100 em receitas

MarcosJank:“OBrasil tem

condiçõesdeserexportador

dediesel, gasolinaeetanol”
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TAXAS DE CÂMBIO 

JUROS

COMPRA VENDA

META EFETIVA

Dólar comercial (R$/US$) 
Euro (R$/€)

Selic (ao ano) 10,50% 10,40%
BOLSAS VAR. % ÍNDICES

 Bovespa — São Paulo 
 Dow Jones — Nova York 
 FTSE 100 — Londres 

1,7120
2,2567

1,7140
2,2577

0,09
0,35
0,33

66.203,50
12.949,87
5.905,07



O sr. espera avanços na
produção de cana neste ano?
Esperamos um ano com a mes-
ma dificuldade dos últimos dois
ou três anos, mesmo com a re-
novação dos canaviais, que des-
lanchou da metade do ano pas-
sado para cá. Para a frente, ve-
mos um bom horizonte. Mas, co-
mo a renovação dos canaviais
foi retomada recentemente,
não dá para dizer ainda qual se-
rá o tamanho da próxima safra.
Talvez seja melhor que a última,
que foi muito ruim. Mas espera-
mos um ano com safra justa.

O que é uma safra justa?
Vamos dizer que a safra 2011/12
repita a performance de 2008.
Isso é uma safra justa. Até aque-
le ano, o setor vinha crescendo
10% ao ano e depois estagnou.

O que causou essa estagnação?
Houve essa quebra violenta nos
canaviais nos últimos anos. Exis-
te um mito que se criou de que
os produtores teriam migrado

para o etanol e deixado a produ-
ção de açúcar de lado, mas o que
houve foi quebra nas lavouras. A
redução foi geral, na produção
de cana, de etanol, de açúcar, to-
das acima de 5%.

Mas não foi só a quebra de
safra a responsável, certo?
Desde a crise de 2008, as empre-
sas pararam de investir em novos
canaviais. Naquela época, houve
a entrada de novos grupos, que
compraram cana que já existia e
não houve investimentos em no-
vas unidades. Além dos proble-
mas climáticos e da pouca renova-
ção, vale lembrar que houve per-
da de competitividade do etanol
frente à gasolina pelo aumento
de custos em sua produção, o que
desestimulou aportes no setor.

A gasolina com preço estável
afeta a competitividade?
Houve um aumento de custo da
ordem de 40%. O custo do etanol
na usina subiu e a gasolina na bom-
ba está com o preço parada há seis
anos. O governo tem mantido o
preço da gasolina estável ao con-
sumidor, que é um das razões pa-

ra que hoje tanta gente opta pela
gasolina ao invés do etanol. O go-
verno desonerou a gasolina, mas
não desonerou o etanol. O peso
dos impostos na gasolina, que era
47% do valor na bomba, caiu para
35%. O etanol paga 31%. Parece
menos, mas na verdade não é.

Por quê?
Por que o etanol tem conteúdo
energético menor que a gasoli-
na. Quando se calcula o custo
por quilômetro rodado, a gasoli-
na acaba sendo menos tributa-
da. No fim, essa desoneração da
gasolina e o aumento de custos
de produção destruíram as mar-
gens. O resultado é que, quando
se vai construir um novo proje-
to, há até a justificativa de ha-
ver um mega mercado lá na
frente, mas o preço do etanol ao
valor de hoje não fecha a conta.

Ou seja, essa política da
Petrobras prejudica o setor?
Pois é. Mas o pior é que quem pa-
ga boa parte do custo disso é a
própria Petrobras, que é obriga-
da a importar gasolina. Obvia-
mente, como hoje a gasolina no

Brasil é mais barata que a inter-
nacional, a Petrobras perde di-
nheiro e isso é uma perda para o
país. O Brasil tem condições de
ser exportador de diesel, gasoli-
na e etanol, mas na medida em
que ele se organizar para isso.

Esse cenário inibe os novos
investimentos no setor?
Nossa produção está em 550 mi-
lhões de toneladas de cana. Pa-
ra atendermos a demanda da
frota de veículos flex, de 50%
do mercado mundial de açúcar
— que é a participação do Brasil
— e ainda uma exportação de 13
bilhões de litros de etanol que
estimamos para 2020, nossa pro-
dução de cana terá que dobrar
até a safra 2020/2021 e chegar a
1,2 bilhão de toneladas.

Como chegar a essa meta?
Para alcançar essa estimativa, te-
mos de crescer 9% ao ano e im-
plantar 120 novas unidades de
produção de cana. Você pode se
perguntar se é possível, mas em
2005 tínhamos 300 unidades no
país e desde então apenas 130 uni-
dades novas foram construídas.

Elaine Cotta e Erica Polo

redacao@brasileconomico.com.br

Editora: Elaine Cotta ecotta@brasileconomico.com.br
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Desoneraçãoda gasolina e custo
maior de produçãodestruíram
competitividade do etanol

“O governo desonerou
a gasolina, mas
não desonerou
o etanol. O peso
dos impostos na
gasolina, que era 47%
do valor na bomba,
caiu para 35%.
O etanol paga 31%

Quebra de safra, problemas climáticos e dificuldades fi-

nanceiras das empresas estão entre as responsáveis

pela momento tumultuado pelo qual passa o setor de

cana do país. Mas não é só isso. “Além dos problemas

climáticos e da pouca renovação das lavouras, vale lem-

brar que houve perda de competitividade do etanol

frente à gasolina pelo aumento de custos em sua pro-

dução, o que desestimulou os investimentos no setor”,

afirma o presidente da União da Indústria de Cana de

Açúcar, Marcos Jank. Em entrevista ao Brasil Econômi-

co, ele lembra que houve um aumento de custo da or-

dem de 40%. “O custo do etanol na usina subiu e a ga-

solina na bomba está com o preço parado há seis anos

e essa é um das razões para que hoje tanta gente opte

pela gasolina ao invés do etanol”, reclama, lembrando

que houve, nos últimos anos, desonerações para a ga-

solina, mas não para o etanol. “O peso dos impostos na

gasolina, que era 47% do valor na bomba, caiu para

35%. O etanol paga 31%. Parece menos, mas na verda-

de não é porque o etanol tem conteúdo energético me-

nor e no custo por quilômetro rodado, a gasolina acaba

sendo menos tributada”, diz, lembrando que, no fim, es-

sa desoneração da gasolina e o aumento de custos de

produção destruíram as margens das usinas resultan-

do no congelamento de novos projetos ou novas áreas

para o cultivo da cana. “Com o preço do etanol hoje,

não dá para fechar a conta.”

Mas nem tudo é notícia ruim. Jank vê luz no fim do

túnel e estima que o mercado volte a crescer. “O plano

é crescer 9% ao ano e implantar 120 novas unidades

de produção de cana. É muito difícil, mas é possível.”

O presidente da Única achou positivo o fim da tarifa de

importação dos Estados Unidos, mas não vê isso como

risco para o abastecimento do mercado nacional. “No

curto prazo não vejo desabastecimento porque o que

vai sair de produto é muito pouco, as exportações para

os Estado Unidos são em volume muito baixos. E para

resolver isso, no Brasil temos o carro flex e o ideal é

que ele continue “flexando”, brinca, mas cobra do go-

verno a adoção de políticas públicas que estimulem o

setor, que hoje tem PIB de US$ 48 bilhões, exporta

US$ 15 bilhões e gera milhares de empregos.

“Até 2020, estão previstos investimentos de R$ 156

bilhões. Qual país não quer investimento dessa magni-

tude, principalmente quando ele é feito pelo interior e

tem tantos subprodutos?”, questiona, cobrando o fim

dos subsídios à gasolina. “Vamos supor que o congela-

mento da gasolina siga por mais 10 anos. Aí sim, seria

problema (de abastecimento no Brasil) porque expor-

tar seria mais rentável. Mas espero que não aconteça”,

diz, lembrando que algo assim significaria um retroces-

so para o país. “Isso significaria o Brasil sujar sua ma-

triz energética em troca de limpar as dos outros.”

Para Jank é preciso haver uma diferenciação entre

combustível limpo e fóssil, como já acontece nos Esta-

dos Unidos e Europa. “O Brasil, que tem matriz limpa,

47% de energia renovável, não deve sujá-la. O governo

precisa se conscientizar de que há mais alternativas pa-

ra o Brasil além do pré-sal e de Belo Monte. Ambos são

importantes, ambos tem o seu papel, mas o Brasil lá

atrás teve a inteligência de ter matriz muito mais diver-

sificada, além de petróleo e hidrelétrica. Não podemos

jogar esse avanço fora.”

ENTREVISTA MARCOS JANK Presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar
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Com a atual realidade do setor,
é possível crescer 9% ao ano?
Não é difícil. Nós já crescemos
9% ao ano, é possível. É muito
difícil, mas é possível.

Nos anos 2000, o setor recebeu
muitos investimentos, mas boa
parte das empresas quebrou...
Nesse período o mundo vivia
um momento de grande oferta
de recursos. E isso mudou. A
vantagem é que hoje as empre-
sas que estão nos setor são mais
sólidas financeiramente do que
aquelas que chegaram em 2005.

Quais os principais gargalos?
A grande dificuldade quando se
fala de crescimento não é reno-
var canavial. Isso é obrigação.
Crescer as plantas e implantar
novas unidades são o grade te-
ma de 2012 porque para colher
uma safra maior em 2014 temos
que começar a plantar agora.

O fim da tarifa de importação
dos Estados Unidos estimula a
produção no Brasil?
O nosso alvo é o mercado ameri-
cano. Dos 70 bilhões de litros de

etanol que é a meta de produ-
ção em 2020, 13 bilhões devem
ser direcionados para o merca-
do externo, 5 bilhões para ou-
tros fins, e o restante ao merca-
do interno. E essa meta visa o
principal mercado, que tem co-
ta mínima para o etanol.

É possível atingir essa meta?
É bem possível chegar a esse vo-
lume de exportação. Vale lem-
brar que os Estados Unidos pa-
gam prêmio pelo etanol de cana

em comparação ao produzido a
partir do milho. E esse prêmio
nunca esteve abaixo dos US$
0,60 por galão, algo em torno
de US$ 0,22 por litro ou quase
R$ 0,40 por litro.

Por quê?
Esse prêmio existe porque os Es-
tados Unidos têm uma cota pa-
ra o consumo de etanol de mi-
lho e outra para combustíveis
avançados. E o etanol de cana é
o único avançado porque reduz
as emissões em 90%, enquanto
o de milho reduz em 20%. É um
prêmio dado pela melhor quali-
dade ambiental do produto.

Se há tanto mercado e tanta
oportunidade porque não
se constroem novas usinas?
O maior problema é que a
maior parte da cana vai para o
etanol hidratado e esse produto
perdeu a competitividade fren-
te a gasolina, além do aumento
dos custos com o preços da ter-
ra, a valorização da mão de obra
e dos insumos, principalmente
após as mudanças com a meca-
nização da colheita.

Desde o ano passado, a Única
negocia a redução dos tributos
com o governo. Há avanços?
No ano passado, as conversas se
centraram no abastecimento do
mercado interno.Nós importa-
mos etanol, produzimos anidro
em maior volume para não fal-
tar produto para ser misturado
na gasolina e o governo prome-
teu um programa de estocagem
e financiamento para apoiar o
setor. Os dois saíram no final do
ano passado.

Um desses programas é o
Pró-renova, do BNDES,
de R$ 4 bilhões. A maior parte
dessa verba será direcionada
para renovação de canaviais?
Sim, essa verba será usada para
renovar canaviais. Precisamos
renovar 18% a 20% todos os
anos e estávamos renovando
apenas 10%.

Renovar canaviais é a
prioridade das usinas?
Sim e já aconteceria de qual-
quer jeito. Com o programa do
BNDES, isso se acelera.

O sr. pode dar detalhes sobre
o programa de estocagem?
É um programa que era aciona-
do sempre que ocorria safra jus-
ta. No final do ano foi aprovada
medida provisória que estende
esse programa por cinco anos.
Não sabemos ainda qual o tama-
nho da linha de financiamento,
nem o custo. Mas pelo menos
agora o programa passou a ser
permanente. Ele permitirá que
as empresas consigam recursos
a custo adequado para retirar o
produto do mercado no auge da

Murillo Constantino

“ “Dos 70 bilhões de
litros de etanol
que é a meta de
produção em 2020,
13 bilhões devem ser
direcionados para
o mercado externo,
5 bilhões para outros
fins, e o restante
ao mercado interno

Não podemos
enxergar o Brasil
como país do pré-sal
e Belo Monte. Ambos
são importantes, mas
o país, lá atrás, teve a
inteligência de ter
matriz diversificada.
Isso não pode ser
jogado fora

ParaJanképrecisopolíticas

públicasqueestimulem

ousodeenergia limpa
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safra, não deixando o preço
cair, para recolocar esse produ-
to nas entressafras.

Que efeito isso terá?
O que vinha acontecendo é o se-
guinte: como não havia esse pro-
grama, as empresas em dificul-
dades vendiam muito produto
na safra, o preço caía e quando
chegava na entressafra, não ha-
via estoque suficiente e o preço
subia. O programa permitirá re-
gular a oferta ao longo do ano.

A vontade política para ajudar
aumentou com a entrada
da Petrobras no setor?
A sinalização que recebemos do
governo é que chegou a hora de
buscar um programa de cresci-
mento. O Brasil importa US$ 10
bilhões em derivados de petró-
leo e etanol. Existe uma percep-
ção no governo de que é plena-
mente possível resolver esse
problema com maior produção
de derivados de etanol. O cresci-
mento vai vir e se não fizermos
isso, vamos sujar a matriz ener-
gética, o que seria um grande
crime porque a gente tem uma
matriz muito limpa, onde a ca-
na é a segunda fonte de energia.

Como fazer isso num momento
de investimento quase nulo?
Eu confesso que 2011 foi um ano
muito difícil. Cansamos de rece-
ber pessoas que tinham anuncia-
do grandes investimentos e de-
sistiram justificando estar em
compasso de espera. Mas 2012
começou bem. A entrada da Pe-
trobras ajudou, assim como a
do BNDES como financiador.

O que falta para que esse
mercado deslanche de vez?
O governo precisa se conscienti-
zar de que há mais alternativas
para o Brasil além do pré-sal e
de Belo Monte. A biomassa da

cana é excelente alternativa pa-
ra o país manter a matriz energé-
tica limpa. Óbvio que não é tare-
fa trivial, sobretudo na questão
de impostos, que envolve vá-
rios órgãos do governo, mas te-
mos esperança.

Qual o tamanho do setor hoje?
O PIB é de US$ 48 bilhões e po-
de dobrar até 2020. A receita
com exportações é de US$ 15 bi-
lhões e pode chegar a US$ 26 bi-
lhões. Podemos gerar um mi-
lhão de empregos entre diretos
e indiretos por conta de investi-
mentos de R$ 156 bilhões. Qual
país não quer investimento des-
sa magnitude, principalmente
quando ele é feito pelo interior
e tem tantos subprodutos?

Com a abertura do mercado
americano, a tendência é de
que as exportações cresçam.
Isso afeta o mercado interno?
No curto prazo não vejo desabas-
tecimento porque o que vai sair
de produto é muito pouco, as ex-
portações para os Estado Uni-
dos são em volume muito bai-
xos. E para resolver isso, no Bra-
sil temos o carro flex e o ideal é
que ele continue “flexando”.

Há risco de desabastecimento?
Se não temos produto hoje, não
significa que não teremos no fu-
turo, em 2020. Quando aposta-
mos nas exportações, estamos
olhando para o longo prazo.
Acreditamos que o etanol é uma
das poucas alternativas viáveis

para o mundo pós-petróleo, de
baixo carbono. O petróleo é es-
casso, altamente poluente e
quando os Estados Unidos deci-
dem abrir o seu mercado, isso fi-
ca ainda mais claro.

E se vender para fora ficar
mais interessante?
Não vejo isso hoje, pois nossa
demanda está aqui. Mas, vamos
supor que o congelamento da
gasolina siga por mais 10 anos,
aí sim, seria problema porque a
rentabilidade maior seria lá fo-
ra. Espero que não aconteça.

Por quê?
Porque isso significaria o Brasil
sujar sua matriz energética em
troca de limpar as dos outros.

Existe esse risco?
Só se o governo continuar com
a política de controle do preço
da gasolina. Existe aí uma ques-
tão de política pública para com-
bustível e eletricidade. É preci-
so haver uma diferenciação en-
tre combustível limpo e fóssil, o
que já acontece nos Estados Uni-
dos. O Brasil, que tem matriz
limpa, 47% de energia renová-
vel, não deve sujá-la. E se a gen-
te mantiver os carros flex usan-
do mais gasolina que etanol, a
matriz ficará mais suja e isso se-
rá uma decepção para a socieda-
de, é um retrocesso.

Com o pré-sal, o consumo de
petróleo ganha fôlego no país.
O pré-sal encantou e empolgou
a sociedade pelo fato de o Brasil
poder virar exportador de petró-
leo e passar a ter uma renda que
até já está sendo disputada por
estados e municípios. Isso,
aliás, o tornou muito apetitoso.
Mas o fato é que o pré-sal ainda
vai levar anos para chegar de fa-
to ao mercado, tem um custo
elevado e vai trazer um mundo
de CO2 para a atmosfera. Não po-
demos enxergar o Brasil como
país do pré-sal e Belo Monte.
Ambos são importantes, ambos
tem o seu papel, mas o Brasil lá
atrás teve a inteligência de ter
matriz muito mais diversifica-
da, além de petróleo e hidrelé-
trica. Avançamos na biomassa e
isso não pode ser jogado fora.

Como está a produção de
biomassa, quais os números?
Hoje, geramos 4.100 megawatts
(MW), mas a maior parte é usa-
do para movimentar as próprias
usinas. É um potencial fantásti-
co e a vantagem é que não é pre-
ciso construir nada: ela está lá,
em formato de bagaço e de palha
de cana. É só queimar. ■ Com

Naiara Bertão

Ag. Petrobras/Via Bloomberg

Claudio Perez/Bloomberg

“

“

O custo do etanol
na usina subiu 40%
e a gasolina na bomba
está com o preço
parado há seis anos.
O governo tem
mantido o preço da
gasolina estável
ao consumidor, que
é uma das razões para
que hoje tanta gente
opte pela gasolina
ao invés do etanol

Houve uma quebra
violenta nos
canaviais nos últimos
anos. Existe um mito
de que os produtores
teriam migrado para
o etanol e deixado
o açúcar de lado,
mas o que houve foi
quebra nas lavouras.
A redução foi geral,
na produção de cana,
de etanol, de açúcar,
todas acima de 5%

IDEIAS EM DESTAQUE

ENTREVISTA MARCOS JANK Presidente da União das Indústrias de Cana de Açúcar
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