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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Mensagem do presidente

Um futuro promissor

É

com grande satisfação que estamos distribuindo
os Anais do Ethanol Summit 2009, documentando
uma seleção de momentos marcantes e essenciais do
maior evento sobre biocombustíveis e energias renováveis
já realizado no Brasil, evento bi-anual considerado um dos
principais encontros do gênero no mundo. Distribuição
que acontece com o planejamento já em ritmo acelerado
da próxima edição do Summit, programada para junho de
2011.
Se em 2009 o evento registrou um momento de consolidação de conquistas, após cinco anos consecutivos de
forte expansão do setor sucroenergético brasileiro, agora
nos preparamos para uma abordagem diferente em 2011,
marcando o início de uma nova e decisiva fase do desenvolvimento de nossas atividades. Esta nova etapa tem raízes
profundas, que começam nos anos 70 com a introdução do
Proálcool, iniciativa arrojada e de grande visão que resolveu
para o Brasil uma questão que o mundo, nos últimos anos,
passou a ser conhecida como ‘segurança energética.’
Criado em função da primeira grande crise do petróleo,
com aumentos unilaterais de preço determinados pela recém-criada Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o Proálcool surgiu por motivos muito bem definidos. O principal deles era impedir que o Brasil dos anos 70
e 80, endividado e sofrendo com inflação galopante e multidigitos, não fosse paralisado pela falta de recursos para
importar petróleo.
Um segundo período de grande importância, também
fundamental para o que assistimos hoje, foi a introdução
do carro Flex-Fuel em 2003, decisão vencedora da indústria automobilística que tornou o Brasil o maior laboratório
para esse tipo de tecnologia no mundo. Foi um passo absolutamente decisivo, que deflagrou um novo ciclo de crescimento acelerado na indústria da cana-de-açúcar.
Sete anos depois do surgimento dos carros Flex, 90% dos
veículos leves zero quilômetro vendidos no Brasil estão
equipados com a tecnologia. Doze montadoras já oferecem
mais de 90 modelos de veículos Flex-Fuel e muitas delas já
não produzem automóveis movidos exclusivamente a gasolina há alguns anos. Um sucesso notável, que chama a
atenção do mundo.
A terceira e decisiva fase da história recente do etanol
brasileiro começa em 2007 e reflete um período que, gra-
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“

O Ethanol Summit, evento bianual, é considerado um dos
principais encontros do gênero
no mundo”
“The biennial Ethanol Summit is
today firmly established as
one of the world’s leading
events in its field”

dativamente, está levando as conquistas brasileiras na área
das energias renováveis para além de nossas fronteiras. É
um momento de crescente reconhecimento mundial sobre
a sustentabilidade e a eficiência de nosso etanol de canade-açúcar, como ferramenta essencial para a consolidação
da chamada economia de baixo carbono num mundo póspetróleo, crescentemente almejada em todos os continentes do planeta.
É nessa busca, e no papel cada vez mais relevante que o
etanol e a própria cana-de-açúcar vem assumindo na essencial redução das emissões dos gases de efeito estufa que
levam às mudanças climáticas, que vai se concentrar a próxima edição do nosso Ethanol Summit 2011. Estamos trabalhando para construir mais um grande encontro mundial
em São Paulo, e esperamos contar, mais uma vez, com a sua
participação.

Marcos Jank é presidente da União da Indústria
de Cana-de-Açúcar (UNICA)

FROM THE PRESIDENT

From the president

A promising future

I

am very happy to present the Annals of the Ethanol Summit 2009, offering a selection of speeches and presentations
made at the biggest biofuels and renewable energy event ever
held in Brazil. The biennial Ethanol Summit is today firmly established as one of the world’s leading events in its field, and even
as we distribute these annals we are busy preparing for the next
Summit, scheduled for June of 2011.
The 2009 Summit reflected the recent history of the Brazilian
sugar-ethanol sector: five consecutive years of vigorous expansion, followed by a moment of consolidation. Now the sector is
entering a new and decisive chapter in its development, and this
will be the theme of our 2011 Summit. This new phase can be
traced back to our roots and origins, beginning in the 1970s with
the introduction of the Brazilian Ethanol Program. Called Proálcool, it was a bold and visionary initiative that resolved, at least
for Brazil, an issue that the world in later years would come to
refer to as “energy security”.
Brazil’s Ethanol Program was created in response to the
world’s first major oil crisis, when the recently-created Orga-

nization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) unilaterally
increased prices. The program had clearly defined objectives,
the main one being to prevent Brazil – which in the 1970s and
1980s was suffering from foreign debts and multi-digit, runaway inflation – from being crippled by a lack of hard currency
to import oil.
A second period of great importance, central to the situation
we see today, came with the introduction of the flex-fuel car
in 2003. This smart decision by the automobile industry has
made Brazil the world’s largest laboratory for this type of technology. It was an absolutely critical step and a notable success,
one that triggered a new round of rapid growth in the sugarcane sector.
Seven years after the introduction of flex-fuel cars, 90% of
all new light vehicles sold in Brazil are equipped with flex-fuel
technology. Twelve automakers offer more than 90 flex-fuel
models and for the last few years many companies have no longer produced any gasoline-only cars. This constitutes a remarkable achievement and has caught the attention of the world.
The third and decisive phase in the recent history of Brazilian ethanol starts in 2007 and reflects a period when Brazilian
progress in the area of renewable energies is gradually spreading to other countries. Our sugarcane ethanol enjoys growing
global recognition for its sustainability and efficiency, being
seen as an essential tool for the consolidation of the so-called
low-carbon economies that are increasingly sought-after by
countries on all continents as they look to a post-petroleum
world.
The next edition of our Ethanol Summit, in 2011, will focus on
this mission and the increasingly important role that ethanol
and sugarcane itself are assuming in the vital task of reducing the greenhouse gas emissions that cause climate change.
We are working very hard to make this another major global
gathering in São Paulo, and we hope you will be able to join us
once again.

Marcos Jank is president of the Brazilian Sugarcane
Industry Association (UNICA)
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AÇÚCAR & ETANOL - RAIO X DO SETOR

2500 Km

Regiões produtoras de cana-de-açúcar distantes da Floresta Amazônica
Sugar producing regions of Brazil are far away from the Amazon

F L O R E S TA A M A ZO N I C A
AMA ZON R AIN FOREST

Produtividade da cana
Sugarcane productivity
80.24

(ton/ha)

2500 Km

79.27

87%

Da produção nacional

Of national production

Fonte/Source: NIPE-Unicamp, IBGE, CTC

08/09

09/10

Matriz Energética Brasileira
Brazilian Energy Matrix

Fonte/Source: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Nota: * 09/10 – previsão/forecast; cana-de-açúcar para açúcar,
etanol, alimentação animal, outras. Sugarcane for sugar, ethanol,
animal feed, others.

Produção de açúcar & etanol
Sugarcane and ethanol production
Açúcar / Sugar (106 t)
32.91

Etanol / Ethanol (106 l)
27.513

Gás natural
Natural gas
10%

25.670

31.05

Outras fontes renováveis
Other renewable sources
3%
Carvão
Coal
6%

Fontes renováveis na matriz
energética / Renewables in
national energy matrix
Brasil/Brazil:
46%
Mundo/World (2008): 12.9%
OECD (2006):
6.7%
Urânio
Uranium
2%

Petróleo e derivados
Petroleum &
derivatives

38%

Lenha, biomassa
Firewood,
biomass
11%

17%
08/09

09/10

08/09

Fonte/Source: UNICA, MAPA (Brazilian Min. of Agriculture)
Obs: 2009/2010 safra/harvest preliminar
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09/10

Hidroeletricidade
Hydropower
13%
Fonte/Source: BEN (2009). UNICA

Cana-de-açúcar
Sugarcane

SUGAR & ETHANOL - KEY DATA

Exportação de açúcar
Sugar exports

Exportação de etanol
Ethanol exports
Volume (106 m³)

US$ FOB (B)

106 t

4.72

9.06

24.09

US$ FOB (B)
2.23

3.17

6.01

1.31

20.80

08/09

09/10

08/09

09/10

08/09

08/09

09/10

09/10

Fonte/Source: SECEX. Elaboração/preparation: UNICA

Fonte/Source: SECEX. Elaboração/preparation: UNICA

Principais exportadores de açúcar em 2009/2010
Largest sugar exporters, 2009/2010 – 106 t

Principais exportadores de etanol em 2009
Largest ethanol exporters – 106 l
3.166

25.49

5.00

Brasil
Brazil

Tailândia
Thailand

3.27

2.17

1.63

Austrália
Australia

UE
EU

Guatemala

Brasil
Brazil

480

403

EUA
USA

Jamaica

341

311

El Salvador África do Sul
South Africa

Fonte/Source: LMC International - Sugar and Sweeteners Quarterly - First Quarter
2010. Elaboração / preparation: UNICA
Obs: estatísticas nacionais comparativas devem ser interpretadas com cautela /
comparative national data may not allow exact comparison.

Fonte/Source: USITC (U.S. Department of Commerce and the U.S. International
Trade Commission), LMC International (Ethanol Quarterly - First Quarter 2010),
FOLicht (World Ethanol and Biofuels Report) . Elaboração / preparation: UNICA

Principais importadores do açúcar brasileiro
Who buys Brazilian sugar

Principais importadores do etanol brasileiro
Who buys Brazilian ethanol

(t)

(103 l)

Destino/region
Índia/India
Rússia/Russia

2008/09

2009/10

Var./change

Destino/region

2008/09

2009/10

559.578

4.538.470

711%

UE/EU

1.212.489

766.822

-37%

4.104.687

2.658.623

-35%

CBI

1.083.965

748.450

-31%

Índia/India

66.444

362.573

446%
-80%

Em. Árabes/Arab Emirates

690.252

1.779.330

158%

EUA/USA

501.168

1.191.786

138%

Japão/Japan

665.527

1.145.575

72%

Outros/others

14.273.734

12.774.642

-11%

Total

20.794.946

24.088.426

16%

Fonte/Source: SECEX. Elaboração/preparation: UNICA

EUA/USA

Var./change

1.442.969

290.864

Japão/Japan

262.761

275.129

5%

Outros/others

653.270

721.754

10%

4.721.898

3.165.592

-33%

Total

Fonte/Source: SECEX. Elaboração/preparation: UNICA
Obs: CBI = Caribbean Basin Initiative.

Informações atualizadas em Junho 2010 / All infomation correct as of June 2010
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Ethanol Summit 2009
DIA 1 - SEGUNDA-FEIRA - 01 DE JUNHO

DAY 1 - Monday, June 1

DIA 2 - TERÇA-FEIRA - 02 DE JUNHO

DAY 2 - Tuesday, June 2

Plenária: Cerimônia de Abertura

Opening Plenary Session

Apresentação

Presentation

PLENÁRIA: THE ECONOMIST
“Um debate sobre o combustível do futuro”

PLENARY SESSION: THE ECONOMIST
“A Debate on the Transport Fuel of the
future”

William Waack, jornalista
Marcos Jank, Presidente, ÚNICA
Lançamentos

Project launches

Projeto de Comunicação da Cadeia
Sucroenergética Brasileira

Sugar-Energy Industry Supply Chain
Communications Project

Adhemar Altieri, Diretor de Comunicação Corporativa, UNICA
Projeto de Requalificação de Trabalhadores
da Cana-de-Açúcar

Capacity Building of Sugarcane Workers
Project

Eduardo Leão de Sousa, Diretor Executivo, UNICA
Élio Neves, Presidente, FERAESP

Pronunciamentos

Speeches

Gilberto Kassab, Prefeito, Cidade de São Paulo
Luciano Coutinho, Presidente, BNDES
Paulo Skaf, Presidente, FIESP
Alan Kardec, Diretor, Agência Nacional do Petróleo
Roberto Vellutini, Vice-Presidente para Países, BID
Dallas Tonsager, Subsecretário Agricultura e Desenvolvimento Rural, EUA
Antonio Lambertucci, Ministro Interino, Secretaria Geral da Presidência
Alberto Goldman, Vice-Governador do Estado de São Paulo
Dilma Roussef, Ministra-Chefe da Casa Civil, Brasil
Marcos Jank, Presidente, ÚNICA
José Serra, Governador, Estado de São Paulo

SALAS TEMÁTICAS

Theme-specific panels

SUSTENTABILIDADE: “Protegendo
Ecossistemas na Produção de
Biocombustíveis”

SUSTAINABILITY: “Protecting Ecosystems in
Biofuels Production”

Moderador/Chairman: Francisco Graziano, Secretário Meio Ambiente, São Paulo
Fabio Feldmann, ex-Sec. Meio Ambiente, ex-Dep. Federal
Roberto Waack, Presidente, Forest Stewardship Council (FSC)
David Cleary, Chefe Programas de Conservação, TNC
MERCADOS & INVESTIMENTOS:
“Biocombustíveis como Estratégia de
Investimento”

Markets & Investments:
“Biofuels as an Investment Strategy”

Moderador/Chairman: Roberto Vellutini, Vice-Presidente, BID
Bernard Chaud, Vice-Presidente, Grupo Tereos
Luis Idelfonso Simões Lopes, CEO, Brascan
O FUTURO: “Biocombustíveis: Crescendo
sem Desmatamento”

FUTURE: “Biofuels: Expansion without
Deforestation”

Moderador/Chairman: Arnaldo Jardim, Deputado Federal (PPS-SP)
Marcos Montes, Deputado Federal (PFL-MG)
Antonio Carlos Mendes Thame, Deputado Federal (PSDB-SP)
Kátia Abreu, Presidente, CNA e Senadora (TO)
Marconi Perillo, Senador (PSDB-GO)
EXTRA: “Etanol de Segunda Geração:
Realidades e Possibilidades”

extra: “Second Generation Ethanol:
Realities Possibilities”

Moderador/Chairman: Nilson Boeta, Diretor Executivo, CTC
Steen Riisgaard, CEO, Novozymes
Ricardo Madureira, Presidente, CanaVialis/Monsanto
Ian Dobson, Gerente de Tecnologia, BP Biocombustíveis

SESSÂO PLENÁRIA - Bill Clinton

Plenary Session - Bill Clinton

Introdução/Introduction: Marcos Jank, Presidente, UNICA
Bill Clinton, Ex-Presidente, Estados Unidos
Debate: Joel Velasco, UNICA
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Moderador/Chairman: Geoffrey Carr, Editor de Ciência, The Economist
John Melo, CEO, Amyris
Henrik Fisker, CEO, Fisker Automotive
Prabhakar Patil, CEO, Compact Power, Inc.
SALAS TEMÁTICAS

Theme-specific panels

SUSTENTABILIDADE: “Biocombustíveis
Certificados: Como chegar lá”

SUSTAINABILITY: “Certified Biofuels: How
to get there”

Moderador/Chairwoman: Géraldine Kutas, Assessora Internacional, UNICA
Nick Goodall, CEO, Agência Combustíveis Renováveis, Reino Unido
Alexandra Langenheld, Diretoria Geral de Energia e Transporte, Comissão Europeia
Daudi Lelijveld, Presidente, BSI
Rosemary Vianna, Diretora, SGS Brasil
“MERCADOS & INVESTIMENTOS: “De
Petróleo a Energia: O Etanol como Opção
para Empresas Petrolíferas”

Markets & Investments: “From Oil to
Energy: The Ethanol Option for Pet. Co”

Moderador/Chairman: Plinio Nastari, Presidente, Datagro
Marcos Marinho Lutz
Ricardo Gusmão Dornelles, Diretor de Combustíveis Renováveis, Ministério de Minas e
Energia
Miguel Rosseto, Presidente da Petrobras Biocombustível, Petrobras
Mario Lindenhayn, Presidente, BP Biocombustíveis
TECNOLOGIA: “Plásticos Verdes: Nova
Fronteira para o Etanol”

TECHNOLOGY: “Green Plastics: A New
Frontier for Ethanol”

Moderador/Chairman: Marco Aurélio Pinheiro Lima, Diretor, CTBE
Bernardo Gradin, Presidente, Braskem
Diego Donoso, Diretor, DOW
Sylvio Ortega Filho, Diretor Executivo, PHB Industrial
O FUTURO: “Dutos para Etanol : Desafios e
Perspectivas”

FUTURE: “Ethanol Pipelines: Challenges and
Perspectives”

Moderador/Chairwoman: Annette Hester, Sócia Sênior, CIGI, Canadá
Edson Menezes da Silva, Superintendente de Abastecimento, ANP
Alberto Guimarães, Presidente, PMCC
Sergio Van Klaveren, Presidente, Uniduto
Rogério Manso, Vice Presidente Executivo de Comercialização e Logística, Brenco
EXTRA: “A Longo Prazo: Novos Usos para a
Cana-de-Açúcar”

EXTRA: “In the Long Run: New Uses for
Sugarcane”

Moderador/Chairman: Fabio Chaddad, Professor, University of Missouri
Lee Edwards, CEO, Virent
Bill Haywood, CEO, LS9
Jonathan Wolfson, CEO e co-fundador, Solazyme
Wesley Bolsen, Vice-Presidente, Coskata

SALAS TEMÁTICAS

Theme-specific panels

SUSTENTABILIDADE: “Biocombustíveis e a
Mitigação das Mudanças Climáticas”

SUSTAINABILITY: “Biofuels and Climate
Change Mitigation”

Moderador/Chairman: Carlos Cavalcanti, Diretor de Energia, FIESP
Gylvan Meira Filho, Instituto de Estudos Avançados, USP
Marco A. Fujihara, Conselho de Meio Ambiente, FIESP
Géraldine Kutas, Assessora Internacional, UNICA
MERCADOS & INVESTIMENTOS:
“Combustíveis Alternativos e o Futuro do
Petróleo”

Markets & Investments: “Alternative
Fuels and the Future of Oil”

Moderador/Chairman: Adriano Pires, Diretor, CBIE
Kjell Aleklett, Professor, Universidade Uppsala, Suécia
Michael McAdams, Presidente, Associação Biocombustíveis Avançados, EUA
Rob Smith, Vice Presidente, Energia e Química, CH2M
TECNOLOGIA: “Novos Avanços em
Tecnologia Flex-Fuel”

TECHNOLOGY: “New Developments in FlexFuel Technology”

Moderador/Chairman: Alfred Szwarc, Consultor de Tecnologia, UNICA
Gábor Déak, Presidente América do Sul, Delphi
Alfredo Guedes Junior, Relações Institucionais, Honda
Henry Joseph Jr. Comissão de Energia e Meio Ambiente, ANFAVEA

DIA 2 - TERÇA-FEIRA - 02 DE JUNHO

DAY 2 - Tuesday, June 2

DIA 3 - QUARTA-FEIRA - 03 DE JUNHO

DAY 3 - Wednesday, June 3

EXTRA: “Acesso a Mercados: Desafios
Globais para o Etanol”

EXTRA: “Market Access: Global Challenges
for Ethanol”

SUSTENTABILIDADE: “Impactos do Uso da
Terra na Produção de Biocombustíveis”

SUSTAINABILITY: “Impacts of Land Use
Changes on Biofuels Production”

Moderador/Chairman: Emmanuel Desplechin, Representante União Européia, UNICA
Jane Earley,Consultora, Consultoria Earley & White
Per Carstedt, Presidente, BAFF - Fundação para o Bioetanol, Suécia
Victor do Prado, Chefe de Gabinete do Secretário-Geral, OMC
Masayoshi Saito, Ministério da Agricultura MAFF, Japão

Sessão Plenária: “Biocombustíveis em um
Contexto Global“

plenary session: “Biofuels in a Global
Context

Apresentação/Presentation: William Waack, Jornalista
Moderador/Chairman: Roberto Rodrigues, ex-Ministro da Agricultura, Brasil
Lord John Browne, Diretor, Riverstone Holdings e ex-Presidente BP, Reino Unido
Dallas Tonsager, Subsecretário Agricultura e Desenvolvimento Rural, EUA
John Elkington, Presidente, SustainAbility
José Sergio Gabrielli de Azevedo, Presidente, Petrobras

DIA 3 - QUARTA-FEIRA - 03 DE JUNHO

DAY 3 - Wednesday, June 3

Sessão Plenária: “Etanol: Produção
Doméstica vs. Global”

PLENARY SESSION: “Global vs. Domestic
Market”

Moderador/Chairman: William Waack
Michael McAdams, Presidente, Associação de Combustíveis Avançados, EUA
Rob Vierhout, Secretário Geral, eBio – Associação Européia de Bioetanol
Bob Dinneen, Presidente, RFA - Associação de Combustíveis Renováveis, EUA
André A. Corrêa do Lago, Ministro, Departamento de Energia, Itamaraty
Joel Velasco, Representante América do Norte, UNICA
Nick Goodall, CEO, Agência Combustíveis Renováveis, Reino Unido
Marcos Jank, Presidente da UNICA

SALAS TEMÁTICAS

Theme-specific panels

SUSTENTABILIDADE: “Alimento vs.
Combustível: Dilema ou Dogma”

SUSTAINABILITY: “Food vs Fuel: Dilemma
or Dogma?”

Moderador/Chairman: Weber Amaral, Professor, ESALQ-USP
Fabian Delcros, Conselheiro, Delegação da Comissão Européia no Brasil
Ismael Perina, Presidente, ORPLANA
Ron Litterer, Presidente Conselho, Associação Nacional de Plantadores de Milho, EUA
Alexandre Strapasson, Diretor de Cana-de-Açúcar e Agroenergia, MAPA
MERCADOS & INVESTIMENTOS:
“Biocombustíveis e Mercados de Crédito de
Carbono”

Markets & Investments: “Biofuels and
Carbon Credit Markets”

Moderador/Chairman: Eduardo Leão de Sousa
Gylvan Meira Filho, Instituto de Estudos Avançados, USP
Divaldo Rezende, Diretor Executivo, CANTOR CO2e
Luzia Hirata, Analista, SustainCapital
TECNOLOGIA: “Etanol: Nova Opção para
Motores Diesel”

TECHNOLOGY: “Ethanol: A New Twist for
Diesel Engines”

Moderador/Chairman: Francisco Nigro, Secretaria Desenvolvimento Econômico, São Paulo
José Roberto Moreira, Presidente, CENBIO e Coordenador BEST
Guilherme Ebeling, Diretor, MWM Internacional
João Irineu Medeiros, Diretor, FPT – Fiat Powertrain Technologies
O FUTURO: “Focando em Sustentabilidade:
Novas Tecnologias na Indústria de
Biocombustíveis”

FUTURE: “Targeting Sustainability: New
Technologies in the Biofuels Industry”

Moderador/Chairwoman: Maria Luiza Barbosa, Responsabilidade Social Corporativa, UNICA
José Luiz Olivério, Vice-Presidente, Tecnologia e Desenvolvimento, Dedini
Daniel Atala, Representante, CTC – Centro de Tecnologia Canavieira
EXTRA: “Bioeletricidade de Cana-de-Açúcar:
Reduzindo Emissões, Agregando Valor à
Rede Nacional”

EXTRA: “Bioeletricity from Sugarcane:
Reducing Emissions, Adding Value to the
National Grid”

Moderador/Chairman: Jean Cesare Negri, Coordenador de Energia, Secretaria de Saneamento
e Energia, Estado de São Paulo
Carlos Silvestrin, Consultor de Bioeletricidade, UNICA
Nivalde de Castro, Coordenador, Grupo de Energia Elétrica, UFRJ
Sérgio Granville, Diretor PSR

Moderador/Chairman: Isaías Macedo, Coordenador NIPE UNICAMP
André Faaij, Professor, Universidade Utrecht, Holanda
Joel Velasco, Representante América do Norte, UNICA
Bill Holmberg, Presidente, Conselho de Biomassa e Novos Usos, EUA
André Nassar, Diretor-Geral, ICONE
MERCADOS & INVESTIMENTOS: “Mercados
Financeiros: Perspectivas para o Etanol”

Markets & Investments: “Financial
Markets: Perspectives for Ethanol”

Moderador/Chairman: Eduardo Caldas, Gestor de Projetos, APEX, Brasil
Carlos Eduardo Cavalcanti, Chefe Depart. Biocombustíveis, BNDES
Lila Preston, Diretora, Generation Investment Management
Ivan Wedekin, Diretor de Commodities, BM&FBovespa
Andy Duff, Chefe de Pesquisa, Rabobank Brasil
TECNOLOGIA: “Etanol de Alta Performance:
Biocombustíveis em Competições
Automotivas”

TECHNOLOGY: “High Performance Ethanol:
Biofuels in Automotive Competitions”

Moderador/Chairwoman: Isabel Reis, Vice-Presidente, MotorPress Brasil
Dárcy da Silva Vera, Prefeita, Ribeirão Preto
Brent Hajek, Presidente, Hajek Motorsports
Terry Angstadt, Presidente Comercial, Indy Racing League
O FUTURO: “O Futuro da Matriz Energética
Brasileira: Como o Poder Público pode
contribuir”

FUTURE: “Brazil’s Energy Matrix: How
Congress Can Contribute”

Moderador/Chairwoman: Tereza Campello, Subchefia Articulação e Monitoramento, Casa
Civil
Antonio Palocci, Deputado Federal (PT-SP), ex-Ministro da Fazenda
Alísio Vaz, Vice-Presidente, Sindicom
Alexandre Strapasson, Diretor de Cana-de-Açúcar e Agroenergia, MAPA
Ricardo Gusmão Dornelles, Diretor de Combustíveis Renováveis. Ministério de Minas e
Energia
EXTRA: “O Acordo Brasil-EUA de
Biocombustíveis: Como Avançar”

EXTRA: “The Brazil-U.S. Biofuels Agreement:
How to Move Forward”

Moderador/Chairman: Paulo Sotero, Diretor, Instituto Brasil, Centro Woodrow Wilson
Clifford Sobel, Embaixador dos Estados Unidos no Brasil
Andre Amado, Subsecretário de Energia e Alta Tecnologia, Itamaraty
Helena Chum, Research Fellow, Laboratório Nacional de Energia Renovável, EUA
Cesar Cunha Campos, Diretor Executivo, FGV Projetos

Sessão Plenária: “Os Limites do Etanol de
Primeira Geração”

plenary session: “The Limits of First
Generation Ethanol”

Moderador/Chairman: Willian Waack, jornalista
José Goldemberg, Físico e ex-Reitor da USP, ex-Ministro de Educação

Homenagens

Tributes and Awards

Homenageado: José Goldemberg / Entrega
do prêmio: Rubens Ometto
Homenageado: Isaias Macedo / Entrega do
prêmio: Homero Correa de Arruda Filho
Homenageado: João Camilo Pena / Entrega
do prêmio: Werther Annicchino

Encerramento

Closing Ceremony

João Guilherme Sabino Ometto, Vice-Presidente, FIESP
Luciano Almeida, Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento
Carlos Cristo, Representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Manoel Bertone, Secretário Produção e Agroenergia, MAPA
Apresentação Especial - Banda
William Waack
Marcos Jank, Presidente, UNICA

Todos os discursos e apresentações se encontram no site
do Ethanol Summit - www.ethanolsummit.com.br.
All speeches and presentations can be viewed on the Ethanol
Summit website - www.ethanolsummit.com.br.
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Palestrantes / Speakers
Abreu, Katia
Presidente, CNA e
Senadora (TO)
Senator, Tocantins State

Aranha Corrêa do
Lago , André
Ministro, Departamento
de Energia, Ministério de
Relações Exteriores
Minister, Energy
Department, Brazilian
External Affairs Ministry

Chaud, Bernard

Gestor de Projetos, APEX
Brasil
Projects Manager, APEX
Brasil

Vice-Presidente para
Desenvolvimento
Biocombustíveis, Tereos
VP for Biofuel
Development, Tereos

Alckmin, Geraldo

Atala, Daniel

Campello, Tereza

Chum, Helena

Secretário de
Desenvolvimento
Econômico do Estado de
São Paulo
Sao Paulo State Economic
Development Secretary

Representante, CTC Centro de Tecnologia
Canavieira
Rep., CTC - Center for
Sugarcane Technology,
Brazil

Subchefia de Articulação
e Monitoramento, Casa
Civil
Subchefia de Articulação e
Monitoramento, Casa Civil

Aleklett, Kjell

Barbosa, Maria Luiza

Carr, Geoffrey

Professor, Uppsala
University (Suécia)
Professor, Uppsala
University (Sweden)

Gerente de
Responsabilidade
Corporativa, UNICA
CSR manager, UNICA

Editor de Ciência, The
Economist
Science Editor, The
Economist

Diretora da Divisão
Química para Sist. de
Bioenergia do Lab. Nac.
de Energia Renovável
- NER
Researcher, National
Bioenergy Center at
the U.S. DOE National
Renewable Energy
Laboratory (NREL)

Almeida, Luciano

Bertone, Manoel

Carstedt, Per

Secretário de
Estado Adjunto de
Desenvolvimento, Estado
de São Paulo
Under Secretary of
Economic Development,
São Paulo State

Secretário de Produção e
Agroenergia, Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Brasil
Production and
Agroenergy Secretary,
Ministry of Agriculture,
Brazil

Altieri, Adhemar

Betinardi Strapasson,
Alexandre

Co-fundador e membro
do Conselho do Grupo
Sekab e Presidente da
BAFF, Fundação para o
Bioetanol, Suécia
Co-founder and Board
member of the Sekab
Group and Chairman
of the BioAlcohol Fuel
Foundation, Sweed

Diretor de Comunicação
Corporativa, UNICA
Corporate
Communication Director,
UNICA

Amado, André
Subsecretário-Geral de
Energia e Alta Tecnologia
do Ministério das
Relações Exteriores
Undersecretary-General
for Energy and High
Technology at the Ministry
of External Relations

Amaral, Weber
Professor e Pesquisador,
Escola Superior de
Agricultura Luiz de
Queiroz - ESALQ USP
Professor and Researcher,
The University of São
Paulo’s Sup. School of Agr.
Luiz de Queiroz - ESALQ

Diretor do departamento
de Cana-de-açúcar e
Agroenergia, Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Brasil
Director, Department
of Sugarcane and
Agroenergy, Ministry of
Agriculture, Brazil

Boeta, Nilson
Zaramella
Diretor Superintendente,
Centro de Tecnologia
Canavieira (CTC)
Executive Director, Center
for Sugarcane Technology
(CTC)

Bolsen, Wesley
Vice-presidente
Desenvolvimento de
Negócios, Coskata
Vice-president Business
Development, Coskata

Angstadt, Terry
Presidente, Divisão
Comercial, Indy Racing
League
President, Commercial
Division, Indy Racing
League
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Browne, Lord John
Diretor-Gerente,
Riverstone Holdings
Managing Director,
Riverstone Holdings

Cavalcanti , Carlos
Eduardo
Chefe do Departamento
de Biocombustíveis,
BNDES
Chief Biofuels
Department, BNDES

Cavalcanti, Carlos
Antonio
Diretor Titular do
Departamento de Energia,
FIESP
General Director,
Department of Energy,
FIESP - Federation of
Industries, State of São
Paulo

Cesare Negri, Jean
Coordenador de Energia,
Secretaria de Saneamento
e Energia, Estado de SP
Energy Coordinator,
Energy Secretary, Sao
Paulo State, Brazil

Chaddad, Fabio
Professor Assistente,
Faculdade de Agricultura,
Alimentos e Recursos
Naturais, University of
Missouri
Assistant Professor,
College of Agriculture,
Food and Natural
Resources, University of
Missouri

Cleary, David
Chefe de Porgramas
de Conservação para
a América do Sul, The
Nature Conservancy
Head of Conservation
Programs for South
America, The Nature
Conservancy

Clinton, William
Jefferson
42º Presidente dos
Estados Unidos, Fundador
da Fundação William J.
Clinton
42nd President of the
United States, Founder
of the William J. Clinton
Foundation

Coutinho, Luciano
Presidente, BNDES
President, BNDES

Cristo, Carlos
Representante, MDIC
Ministry of Development
Industry and International
Trade, Brazil

Cunha Campos, Cesar
Diretor Executivo, FGV
Projetos
Executive Director, FGV
Projects

da Silva Vera , Dárcy
Prefeita, Ribeirão Preto,
Brasil
Mayor of Ribeirão Preto,
Brasil

Ethanol Summit 2009
De Castro, Nivalde

Duff, Andy

Coordenador, Grupo
de Estudo do Setor de
Energético EletrétricoGESEL, UFRJ
Coordinator, Electricity
Sector Study Group GESEL at the Federal
University of Rio de
Janeiro

Chefe de Pesquisas sobre
Alimentos e Agricultura,
Rabobank Brasil
Head, Food and
Agriculture Research,
Rabobank Brazil

Déak, Gábor
Presidente para América
do Sul, Delphi Automotivo
President for South
America, Delphi
Automotive

Delcros, Fabian
Conselheiro, Chefe da
Seção para Assuntos
Comerciais, Delegação
da Comissão Européia
no Brasil
Advisor, Section Chief
for Commercial Affairs,
Delegation of European
Commission in Brazil

Gabrielli de Azevedo,
José Sergio

Gusmão Dornelles,
Ricardo

Presidente, Petrobras

Diretor de Combustíveis
Renováveis, MME
Director, Renewable Fuels,
Ministry of Mines and
Energy, Brazil

Earley, Jane

Goldemberg, José

Hajek, Brent

Consultora, Earley &
White Consulting Group
Consultant, Earley &
White Consulting Group

Físico, Universidade de
São Paulo, Ex-Secretário
de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo
Physics, University of São
Paulo

Presidente, Hajek
Motorsports
President, Hajek
Motorsports

Ebeling, Guilherme

Goldman, Alberto

Haywood, Bill

Diretor de
Desenvolvimento, MWM
International
Development Director,
MWM International

Vice-Governador do
Estado de São Paulo
Vice-Governor, State of
Sao Paulo

CEO, LS9

Edwards, Lee

Goodall, Nick

Hester, Annette

CEO, Virent

CEO, RFA – Agência de
Combustíveis Renováveis,
Reino Unido
CEO, RFA – Renewable
Fuels Agency, UK

Elkington, John

Gradin, Bernardo

Fundador e diretor das
empresas SustainAbility
e Volans
Co-founder of
SustainAbility and
Founding Partner &
Director of Volans

Presidente, Braskem
President, Braskem

Sócia Sênior, Centre for
International Governance
Innovation (CIGI), CSIS
- Centro para Estudos
Estratégicos
Senior Associate,
Centre for International
Governance Innovation
(CIGI), CSIS-Center for
Strategic Studies

Faaij, André

Granville, Sérgio

Professor, Utrecht
University
Professor, Utrecht
University

Diretor, PSR Consulting
Director, PSR Consulting

Feldmann, Fabio

Graziano Neto,
Francisco

Desplechin,
Emmanuel
Representante-Chefe,
Europa
Chief Europe
Representative, UNICA

Dinneen, Bob
Presidente e CEO,
Associação de
Combustíveis Renováveis
President and CEO,
Renewable Fuels
Association

Do Prado, Victor
Chefe de Gabinete do
Secretário Geral, OMC Organização Mundial do
Comércio, Genebra
Deputy Head of the
Secretary General’s
Cabinet, WTO - World
Trade Organization,
Geneve

Dobson, Ian
Gerente de Tecnologia, BP
Biofuels
General Manager,
Technology, BP Biofuels

Consultor Ambiental
Environmental Consultant,
Former São Paulo State
Environmental Secretary

Fisker, Henrik
CEO, Fisker Automative

Guedes Junior,
Alfredo
Relações Institucionais,
Honda
Institutional Relations,
Honda

Donoso, Diego
Diretor Comercial do
negócio de Plásticos
Básicos para a América
Latina, DOW
LA Commercial Director
for the Basic Plastics
business, based in São
Paulo, DOW

Secretário de Meio
Ambiente do Estado de
São Paulo
Environment Secretary of
the State of São Paulo

Fujihara, Marco
Antônio
Conselho Superior de
Meio Ambiente, FIESP
Superior Environment
Board, FIESP - Federation
of Industries, State of
São Paulo

Hirata, Luzia
Analista, SustainCapital
Analist, SustainCapital

Holmberg, Bill
Presidente, Conselho de
Biomassa e Novos Usos
Chairman, Biomass
Coordinating and New
Uses Council

Jank, Marcos Sawaya
Presidente, UNICA
President, UNICA

Jardim, Arnaldo
Deputado Federal pelo
Estado de São Paulo
Member of The Lower
House from São Paulo
State

Guimarães, Alberto
Presidente, PMCC
President, PMCC
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Joseph Jr., Henry
Presidente da Comissão
de Energia e Meio
Ambiente, ANFAVEA
President of the Energy &
Environment Commission,
ANFAVEA - Brazilian
Vehicle Manufacturers
Association

Kardec, Allan
Diretor, ANP - Agência
Nacional do Petróleo
ANP- Director, National
Petroleum Agency, Brazil

Lima de Andrade
Neto, José
Secretário de
Petróleo, Gás Natural
e Combustíveis
Renováveis, Ministério
de Minas e Energia,
Brasil
Secretary of Oil, Natural
Gas and Renewable Fuels
Ministry of Mines and
Energy, Brazil

Lindenhayn , Mario
Presidente, BP Biofuels
do Brasil
President, BP Biofuels
for Brazil

Klaveren, Sergio van
Presidente, Uniduto
President, Uniduto

Nastari, Plinio

Presidente, Associação
de Combustíveis
Avançados, EUA
President, Advanced
Biofuels Association, USA

Presidente, Datagro
President, Datagro

Medeiros, João Irineu

Neves, Élio

Diretor, Engenharia
de Produto,
FPT – Powertrain
Technologies
Director, Product
Engineering, FPT –
Powertrain Technologies

Presidente, FERAESPFederação dos
Empregados Rurais
Assalariados do Estado
de São Paulo
President, Rural
Wage Earner Workers
Federation, State of
São Paulo (FERAESP),
Brazil

Meira Filho, Luiz
Gylvan

Kassab, Gilberto
Prefeito de São Paulo
Mayor of São Paulo

McAdams, Michael

Litterer, Ron
Presidente do
Conselho, NCGA –
Associação Nacional de
Plantadores de Milho
Chairman, NCGA National Corn Growers
Association

Instituto de Estudos
Avançados, USP
Advanced Studies
Institute, USP

Melo, John
CEO, Amyris

Presidente, Brasil
President, Brazil

Assessora Internacional
da UNICA
International Advisor UNICA

Mendes Thame,
Antonio
Lutz, Marcos
VP Comercial, Cosan
S.A.
VP for Commercial, Cosan
S.A.

Langenheld, Alexandra
Especialista Nacional,
Diretoria Geral de Energia
e Transporte, Comissão
Européia
National Expert, European
Commission, Directorate
General Energy and
Transport

Deputado Federal pelo
Estado de São Paulo
Member of The Lower
House from São Paulo
State

Vice-Presidente,
Tecnologia e
Desenvolvimento,
Dedini
VP, Technology and
Development, Dedini

Ortega Filho, Sylvio
Diretor Executivo, PHB
Industrial S/A
Executive Director, PHB
Industrial S/A

Menezes da Silva ,
Edson

Lambertucci ,
Antonio
Ministro Interino da
Secretaria Geral da
Presidência da República
do Brasil
Substitute Minister,
Presidency’s General
Secretary, Brazil

Assessor de Ciência,
Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico de São
Paulo
Science Advisor, São
Paulo State Economic
Development Secretariat

Olivério, José Luiz

Lula da Silva, Luiz
Inácio

Kutas, Géraldine

Nigro, Francisco

Macedo, Isaias
Coordenador, NIPE/
UNICAMP
Coordinator, NIPE/
UNICAMP

Madureira, Ricardo
Presidente, CanavialisMonsanto
President, CanavialisMonsanto

Superintendente
de Abastecimento,
Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis
Supply Superintendent,
Petroleum, Natural Gas
and Biofuels National
Agency, Brazil

Palocci, Antonio

Montes, Marcos

Patil, Prabhakar

Deputado Federal
(PFL-MG)
Member of the Lower
House (PFL-MG)

CEO, Compact Power,
Inc.
Prabhakar Patil, Chief
Executive Officer,
Compact Power, Inc.

Nassar, André Meloni

Perillo, Marconi

Diretor Geral do
Instituto de Estudos
do Comércio e
Negociações
Internacionais (ICONE)
Director-general of the
Institute for International
Trade Negotiations
(ICONE)

Senador (PSDB-GO)
Senator (PSDB-GO)

Deputado Federal
(PT-SP) e ex-Ministro da
Fazenda, Brasil
Member of The Lower
House from São Paulo
State and former Federal
Finance Minister

Lelijveld, Daudi
Presidente, Better
Sugarcane Initiative - BSI
Chairperson, Better
Sugarcane Initiative - BSI

14

São Paulo Ethanol Summit 2009

Manso, Rogério
Vice Presidente
Executivo de
Comercialização e
Logística, Brenco
Director, Brenco
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Perina , Ismael

Rodrigues, Roberto

Skaf , Paulo

Vaz , Alísio

Presidente, ORPLANA
- Organização dos
Plantadores de Cana da
Região Centro-Sul
President, ORPLANA
- South-Central Brazil
Sugarcane Growers
Association

ex-Ministro da
Agricultura do Brasil
former Brazilian
Agriculture Minister

Presidente, FIESP
President, FIESP Federation of Industries,
State of São Paulo

Vice-Presidente Executivo,
Sindicom
Executive vice-president,
Sindicom, Brazil

Pinheiro Lima, Marco
Aurélio

Rosseto, Miguel

Smith, Rob

Velasco, Joel

Presidente de
Biocombustíveis,
Petrobras
President for Biofuels,
Petrobras

Vice-Presidente de
Desenvolvimento de
Negócios e Marketing,
CH2M Hill
Senior Vice President of
Business Development
and Marketing, CH2M Hill

Representante-Chefe
América do Norte
Chief Representative North America

Diretor, Centro de
Ciência e Tecnologia do
Bioetanol
Director, Technology and
Science Center, Bioethanol

Roussef, Dilma

Sobel, Clifford

Vellutini, Roberto

Diretor, Centro
Brasileiro de
Infraestrutura e
Professor da UFRJ
Director, Brazilian Center
for Infrastructure and
Professor for UFRJ

Ministra da Casa Civil,
Brasil
Brazilian Federal
Government Chief of Staff

Embaixador dos Estados
Unidos no Brasil
U.S. Ambassador to Brazil

Vice-Presidente, Banco
Interamericano de
Desenvolvimento (BID)
Vice-President
, Interamerican
Development Bank

Preston, Lila

Sabino Ometto, João
Guilhermo

Sotero, Paulo

Vianna, Rosemary

Diretor, Woodrow
Wilson Center - Brazil
Institute
Director, Woodrow Wilson
Center - Brazil Institute

Diretora do setor de
Certificações (SSC) e
Bens de Consumo (CTS),
Grupo SGS do Brasil
Director System and
Services Certification,
SGS Brazil

Sousa, Eduardo
Leão de

Vierhout, Rob

Pires, Adriano

Diretora, Generation
Investment
Management
Director, Generation
Investment Management

Reis, Isabel

Vice-presidente, FIESP
Vice-president, FIESP Sao Paulo State Industry
Federation, Brasil

Saito, Masayoshi

Vice-Presidente,
MotorPress, Diretora,
Revista Racing
Vice-President,
MotorPress, Director,
Racing Magazine

Ministério de
Agricultura, Silvicultura
e Pesca - MAFF, Japão
Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries MAFF, Japão

Rezende, Divaldo

Diretor-Executivo, UNICA
Executive Director, UNICA

Secretário Geral, eBio
- Associação Européia
de Combustíveis
Bioetanol, UE
Secretary General,
eBio, UE

Serra, José

Szwarc, Alfred

Waack, Roberto

Diretor Executivo,
CANTOR CO2e
Executive-Director,
CANTOR CO2e

Governador, Estado de
São Paulo
Governor, São Paulo State

Consultor de Emissões e
Tecnologia, UNICA
Emissions and Technology
Consultant, UNICA

Presidente, Forest
Stewardship Council
Chairman, Forest
Stewardship Council

Riisgaard , Steen

Silvestrin, Carlos

Teixeira , Izabella

Wedekin, Ivan

CEO, Novozymes

Consultor de
Bioeletricidade - UNICA
Bioeletricity Consultant
- UNICA

Secretária Executiva,
Ministério do Meio
Ambiente, Brasil
Executive-Secretary,
Ministry of Environment,
Brazil

Diretor de
Commodities,
BM&FBovespa
Commodities Director,
BM&FBovespa

Roberto Moreira,
José

Simões Lopes, Luiz
Idelfonso

Tonsager, Dallas

Wolfson, Jonathan

Subsecretário de
Agricultura, EUA
Agriculture
Undersecretary, USA

CEO e Co-fundador,
Solazyme
CEO and Co-founder,
Solazyme

Presidente do
Conselho, Centro
Nacional de Referência
em Biomassa e
Coordenador, BEST
Chairperson, National
Center for Biomass
Reference (CENBIO) and
Coordinator, BEST

Senior Managing
Partner e CEO da
Brascan
Senior Managing Partner
and Chief Executive
Officer of Brascan,
Brookfield Asset
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Engajamento público
Civic commitment

Dia 1, am – Plenário de Abertura

Dilma Rousseff

José Serra

Presidential Chief of Staff

Governor of the State of São Paulo

Ministra-Chefe da Casa Civil

Governador do Estado de São Paulo

“O governo brasileiro tem apresentado de
forma clara e inequívoca sua determinação de
cooperar para o estabelecimento de um mercado
global para os biocombustíveis, o que significa
claramente o abandono de políticas protecionistas
e de barreiras tarifárias.... O etanol é capaz de
reduzir em até 90% a emissão de gáses de efeito
estufa, quando comparado com a gasolina.”

“Entre 2004 e 2008, a frota flex de São Paulo
poupou cerca de 35 milhões de toneladas de CO2
lançadas na atmosfera. Em outras palavras, essa
frota economizou o equivalente ao plantio de 110
milhões de árvores em 20 anos. Se a gasolina do
mundo contivesse 10% de etanol, deixariam de ser
emitidas por ano 530 milhões de toneladas de CO2,
o que equivale a um bilhão de árvores em pé.”

“The Brazilian government has clearly and
unambiguously shown its determination to
cooperate in the establishment of a global
biofuels market, something that obviously
implies the abandonment of protectionist
policies and tariff barriers .... Compared to
gasoline, ethanol can reduce greenhouse gases

“Between 2004 and 2008, the fleet of flexfuel vehicles in São Paulo has prevented the
release of about 35 million tonnes of CO2 into
the atmosphere. In other words, this fleet has
saved the equivalent of planting 110 million
trees over 20 years. If all the world’s gasoline
contained 10% ethanol, then 530 million
tonnes of CO2 equivalent would be avoided
each year, which equates to a billion trees
standing.”

emissions by up to 90%.”
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Day 1, am – Opening Plenary Session

Gilberto Kassab

Luciano Coutinho

Mayor of São Paulo

President of the BNDES*

Prefeito da Cidade de São Paulo
“A prefeitura de São Paulo tem plena consciência
da importância do etanol na nossa economia. O
mundo tem duas crises muito graves: a do meioambiente e a econômica. Para que possamos
superar a crise do meio-ambiente, temos de fazer
investimentos pesados em diversas áreas. O
Brasil, pelas condições que o etanol nos oferece,
tem uma das principais soluções.”
“The Sao Paulo city administration is acutely
aware of the importance of ethanol in our
economy. The world faces two very serious
crises: the environment and the economy. In
order for us to overcome the environmental
crisis, we must invest heavily in several areas.
Thanks to the conditions that ethanol offers us,
Brazil has one of the solutions.”

Presidente do BNDES

“O etanol brasileiro é uma das maiores
contribuições que o país pode dar à
sustentabilidade global. O BNDES tem apoiado
firmemente o setor. Desde 2004, o banco
já desembolsou R$ 14 bilhões para o setor
sucroalcooleiro do Brasil. Temos uma carteira
atual (no setor) de R$ 11,3 bilhões, que corresponde
a mais de R$ 20 bilhões de investimentos em
curso, considerando as contrapartidas.”
“Ethanol is one of the greatest contributions that
Brazil can make to global sustainability, and the
BNDES has supported the sector very strongly.
Since 2004, the bank has disbursed R$14 billion
for the Brazilian sugar-ethanol sector. We have
a current (sector) portfolio of R$11.3 billion,
representing more than R$20 billion in ongoing
investment if we add in matching funds.”
* BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brazilian
Development Bank)
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Alberto Goldman

Vice-Governador do Estado de
São Paulo

Deputy Governor of the State of São
Paulo

“A área destinada à cadeia
produtiva da cana-de-açúcar
consiste em 6,3 milhões de
hectares, 66% dos quais no
Estado de São Paulo. Mas nada
disso impede que São Paulo seja
um dos grandes produtores de
alimentos para o Brasil e para
exportação.”
“The area dedicated to
the sugarcane supply chain
totals 6.3 million hectares,
of which 66% lies within São
Paulo State. But this doesn’t
prevent São Paulo from being
one of Brazil’s largest food
producers, both for domestic
consumption and for export.”
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Alan Kardec
Diretor da ANP
Director of ANP*

“Assistimos a uma mudança
de paradigmas. A contribuição
histórica do Brasil... pelos mais
de 30 anos de investimento
naquilo que era inicialmente
um sonho, e que está se
tornando uma grande
realidade, mostra ao mundo o
que é esse novo paradigma.”
“We are witnessing a
paradigm shift. Brazil’s historic
contribution... through more
than 30 years of investment
in what was initially a dream,
and is now becoming a reality,
shows the world what this new
paradigm is.”
* ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (National Petroleum, Natural Gas
and Biofuels Agency)

Antonio
Lambertucci

Ministro Interino da Secretaria
Geral da Presidência
Acting Minister of the Presidential
Secretariat

“A legislação trabalhista
brasileira é boa, mas é necessário
aperfeiçoar determinados
aspectos das relações de trabalho,
das condições de trabalho, para
melhorar ainda, do ponto de
vista sustentável, ambiental,
econômico e trabalhista, as
condições do setor.”
“Brazilian labor law is good,
but we need to improve certain
aspects of labor relations and
working conditions, to make
further progress in conditions
in the sector with respect to
sustainability, the environment
and economic and labor
conditions.”

Paulo Skaf

Presidente da FIESP
President of FIESP*

“A FIESP tem uma preocupação
muito grande com o
agronegócio brasileiro. Temos
recebido inúmeras delegações
internacionais, como também
participamos de várias
missões internacionais,
sempre colocando em pauta
as questões do etanol e da
agroenergia.”
“Brazilian agribusiness is
very important for FIESP.
We have received numerous
international delegations
and participated in several
international missions,
always putting the issues of
ethanol and bioenergy on the
agenda.”
FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Federation of Industry in São Paulo State)

Dallas Tonsager

Subsecretário de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, EUA

Under Secretary for Rural Development, U.S. Department of Agriculture

“Há muito mais a fazer, tanto
nos Estados Unidos, quanto
internacionalmente. Vamos
continuar com nossa pesquisa
cooperativa com o Brasil e
outros países na região, para
desenvolver novas variedades de
matéria prima para bioenergia,
e para desenvolver tecnologias.”
“There is much to be done,
both in the United States
and internationally. We will
continue our cooperative
research with Brazil and
other countries in the region
to develop new varieties of
feedstock for bioenergy, and
to develop technologies.”

Roberto Vellutini
Vice-Presidente, BID
Deputy President, IDB*

“Desenvolvemos (com a
participação da UNICA)
um instrumento chamado
Sustainability Scorecard.
Ele avalia um projeto de
biocombustível por vários
aspectos como laboral,
contaminação de água,
conversão de energia, uso de
terra, custo de oportunidade em
termos de alimento, etc.”
“We developed (with the
participation of UNICA) a
tool called the Sustainability
Scorecard. This evaluates a
biofuel project in various
aspects such as labor, water
contamination, energy
conversion, land use, the
opportunity cost in terms of
food, and so on.”
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
(Interamerican Development Bank)
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Dia 1, pm – Plenário

Discurso do ex-Presidente Bill Clinton
no Ethanol Summit 2009
São Paulo, Brasil – 1 de junho de 2009
Esta é minha sexta viagem a esta cidade incrível. Eu vim
pela primeira vez em 1997 e um ano depois fui chamado
para oferecer assistência financeira ao Brasil em meio à
crise que começava na Ásia, com aproximadamente US$
40 bilhões. É interessante que hoje, em meio à crise global,
o Brasil tenha US$ 205 bilhões em reservas de capital e os
EUA acabaram de fazer um empréstimo de um trilhão de
dólares. Parece que trocamos de lugar.
Tenho muito a agradecer ao seu país, mas por uma coisa
em especial hoje. Há mais de 30 anos, eu me preocupo com
o bem estar do povo do Haiti. Há mais de 200 anos, o Haiti
tornou-se o primeiro país do mundo a ter uma revolta escrava bem sucedida, resultando em uma democracia. Na época,
era a nação mais rica do Caribe. Hoje, depois de 200 anos de
negligência e opressão, é sem dúvida o país mais pobre da
região. O Brasil liderou a Força de Paz das Nações Unidas de
maneira brilhante. Acabei de visitar o país com o Secretário-

Geral da ONU e vi que a Cité du Soleil, que por muitos anos
era a parte mais perigosa do país, voltou a pertencer às pessoas, graças à liderança militar e ao apoio político do Brasil.
Vocês devem ter orgulho disso, e estou muito agradecido.
Também gostaria de dizer que é uma honra estar aqui
graças ao recorde incrível estabelecido na produção de etanol de cana-de-açúcar. Vocês conseguem aproximadamente
nove galões de biocombustível para cada galão de combustível fóssil usado no processo. É sem dúvida a melhor taxa de
conversão do mundo para qualquer tipo de biocombustível,
por isso agradeço seu sucesso e estou ansioso por ver o que
podemos fazer juntos.
Acredito que seus esforços e o que tem sido feito nos Estados Unidos se combinam em um quadro mais amplo. Em
primeiro, hoje há uma unanimidade virtual no mundo com
relação à gravidade da mudança climática e suas consequências previsíveis. Em 2008, diversos estudos novos foram

DAY 1, PM – Plenary Session

Speech by former U.S. President Bill Clinton
at the 2009 Ethanol Summit
São Paulo, Brazil – June 1st, 2009

This is my sixth trip to this magnificent city. I came here first
in 1997, and just a year later I was called upon to provide some
financial assistance to Brazil in the midst of a global crisis that
started in Asia, of about US$40 billion. It’s interesting that now,
in the midst of this global crisis, Brazil has US$205 billion in cash
reserves, and America just borrowed a trillion dollars. We seem
to have changed places.
I have much to thank your country for, but for one thing in
particular today. For more than 30 years, I have been concerned
about the welfare of the people of Haiti. More than 200 years
ago, Haiti became the first country in the world to have a slave
revolt succeed and result in democracy. At the time, it was the
wealthiest nation in the Caribbean. Today, after 200 years of neglect and oppression, it is by far the poorest country. Brazil has
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led the United Nations Security Force there brilliantly. I was just
back in Haiti with the Secretary General of the United Nations
and (I saw that) the Cité du Soleil, which was for many years one
of the most dangerous parts of the country, belongs to the people again, thanks in no small measure to the military leadership
and the political support of Brazil. You should be very proud of
that, and I am very grateful.
I also want to say that I am honored to be here because of
the remarkable record you have established in producing ethanol from sugarcane. Now you get somewhere in the neighborhood of nine gallons of biofuel for every one gallon of fossil fuel
used in the process. That is by far the best conversion ratio in the
world for any form of biofuel, so I thank you for your success and
I look forward to what we can do together.

publicados, e todos eles chegaram à mesma conclusão. É
pior do que pensamos inicialmente.
Mais recentemente, os cientistas do Massachusetts Institute of Technology reviram todos os dados, analisaram por
meio de seus computadores mais sofisticados e chegaram
a uma conclusão surpreendente – que, por razões que não
entendo muito bem, não teve quase nenhuma publicidade

nos EUA. Os cientistas do MIT concluíram que se continuarmos com os níveis atuais de emissões de CO2 e outros
gases de efeito estufa na atmosfera, até o ano 2100, ao invés de aumentar a temperatura da Terra em quatro graus,
aumentaremos em mais que o dobro disso, nove graus. Se
essa previsão estiver correta, entre outras coisas, teremos
de relocar entre 65 e 100 milhões de pessoas da costa para o
interior. Haverá interrupção na produção agrícola, levando
a disputas por água e comida, e não sabemos quais outras
conseqüências, certamente nenhuma boa.
Obviamente há os céticos do clima, incluindo o grande físico Americano Freeman Dyson, o escritor escandinavo Bjorn
Lomborg, que escreveu a obra “Cool It”, que afirma “Não é um
problema tão grave”. Precisamos fazer outra coisa. Muitos de
meus amigos conservadores republicanos têm várias cópias
do “Cool It”. Eles distribuem em todos os lugares. Isso me lembra uma expressão que a geração da minha filha usa: “Denial
is not just a river in Egypt.” Espero que dê para traduzir de
uma forma engraçada como é em inglês. Se você soubesse
que o destino de seus filhos e netos depende disso, você correria o risco de achar que 1% está certo e 99% estão errados?
Acho que a resposta é certamente não.
No entanto, não é tão simples. Acho que o sucesso do
etanol de cana-de-açúcar no Brasil, aliado ao fato de que

I believe your efforts and what is going on in the United States
fit into the larger picture. First of all, there is now virtual unanimity in the world on the severity of climate change and its
predictable consequences. Within the last year, a whole spate
of new studies has been published, every single one of them
drawing the same conclusion. It is worse than we had previously
thought.
Most recently, scientists at the Massachusetts Institute of
Technology reviewed all the data, put it through their most
sophisticated computer models and reached a stunning conclusion - which for reasons I do not quite understand received
almost no publicity within the United States. The MIT scientists have concluded that if we continue the present levels of
CO2 and other greenhouse gas emissions into the atmosphere,
then by the year 2100, instead of raising the earth’s temperature
by four degrees, we will raise it by more than twice that much,
nine degrees. If that is correct, then among other things we are
looking at having to relocate somewhere between 65 and 100
million people inland, out of coastal cities. It will interrupt agricultural production, lead to vast struggles over water and food,
and have God knows what other consequences for the world,
none of them good.
To be sure, there are climate skeptics, including the great
American physicist Freeman Dyson, Scandinavian writer Bjorn
Lomborg, who wrote the book “Cool It”, saying “Oh, it’s not that
São Paulo Ethanol Summit 2009
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vocês usam os produtos secundários para gerar eletricidade, indica o ponto fundamental que quero defender hoje,
que é: podemos superar este desafio da civilização, ao futuro da humanidade se, mas somente se, encontrarmos
meios economicamente produtivos de fazê-lo. Vamos falar
do Protocolo de Kyoto de 1998. O Vice-Presidente Gore e
eu estávamos muito interessados em conseguir um acordo em Kyoto. Esperávamos convencer China, Índia, Brasil
e outros países em desenvolvimento a participar, mas entendemos sua relutância em fazê-lo, já que os EUA são o
maior emissor do mundo e não mostramos sinais de estarmos interessados em mudar de forma significativa, já que
o Congresso na época resistiu à maioria das propostas. No
entanto, conseguimos um acordo em Kyoto – e 170 nações
assinaram esse acordo.
Quinze dos signatários não tiveram problemas ao assinar, já que faziam parte do bloco comunista. Como devem
se lembrar, Kyoto determinava que as pessoas reduzissem
as emissões de gases de efeito estufa a certa quantidade
inferior aos níveis de 1990, ou em termos de alguns poucos
países hiper-eficientes como a Suécia, que apenas aumentou um pouco suas emissões comparadas a 1990. Como o
bloco comunista ruiu economicamente depois de 1990 e
como dependiam das antigas usinas de carvão que eram
altamente ineficientes, quase não havia como não atingirem a meta. Assim, 15 nações podem ser excluídas dessa
lista. Assim, sobram 155 nações que assinaram o acordo em
Kyoto que realmente tinham de fazer um esforço.
Se fizerem uma pesquisa entre todas as pessoas do mundo que se preocupam com essa questão e perguntassem
“Qual foi a maior tragédia de Kyoto?”, a principal resposta
seria “Quando Bill Clinton e Al Gore deixaram a Casa Branca e o novo governo assumiu, este desistiu e não participou”. Isso é só metade da história. Na verdade, antes de eu
sair do cargo, o Senado aprovou uma resolução por 98 a
zero, com todos os Democratas e Republicanos afirmando
que não apoiariam o Protocolo. Por quê? Porque acreditaram no argumento de que a única maneira de um país enriquecer, permanecer rico e ficar mais rico, era por meio de
mais emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Nosso próprio partido discordava com o Vice-Presidente Gore e
comigo na época. Eu costumava brincar que foi a única lei
que perdi no Congresso dos EUA, mesmo perante o Senado.
Eles disseram “Não se preocupe com isso”.
Se perguntar “E qual a segunda maior tragédia?” as mesmas pessoais diriam “A não participação da China e da Índia. Eles não achavam que encontrariam um caminho para
crescer e gerenciar suas populações impacientes e reduzir
suas emissões de gases de efeito estufa.” Ninguém mencionaria aquilo que considero, hoje, como o fato mais importante do evento em Kyoto: o que aconteceu com as outras
155 nações que assinaram o acordo em boa fé? Quantas vo-
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cês acham que vão cumprir suas metas de Kyoto? Sabemos
que com certeza quatro. Suécia, Dinamarca, Alemanha e
Reino Unido vão ultrapassar as reduções determinadas em
Kyoto. A Suécia teve autorização de aumentar em até 7% e
ainda assim terão uma redução. Há outros quatro países
que podem conseguir. Mas a questão é que quase não importa o que vai acontecer entre hoje e 2012, mais de 145 de
170 nações que assinaram o Protocolo, e mais de 145 das 155
que tinham de fazer um esforço para alcançar suas metas,
fracassarão.
Eles sabiam quando assinaram que não conseguiriam?
Eles apenas queriam parecer bons cidadãos e não estar
sujeitos a críticas? Os líderes desses países foram desonestos ou incompetentes de forma geral? Não, mas eles não
podiam responder o que eu acho que é a pergunta mais
importante no século XXI: “Como?” Em qualquer contexto,
como propor a transformar suas boas intenções em mudanças positivas nas vidas das pessoas?
Tanto quanto qualquer outro país com circunstâncias
mais ou menos similares, o Brasil foi bem sucedido ao responder à pergunta “Como?”. Vocês responderam com sua
maneira de gerenciar a oportunidade de etanol de canade-açúcar, e seus desafios. Mas desafios ainda persistem.
Aguardamos a conferência em Copenhagen em dezembro,
esperando que em 2010 seja desenvolvido um acordo para
substituir Kyoto quando este acabar em 2012. Mas o que
importa é “Como?”. Se quisermos que a China e a Índia, e
agora o Brasil, o oitavo maior emissor de gases de efeito
estufa, apesar de todo o progresso devido aos gigantescos
avanços, se unam em um esforço global, temos de conseguir responder a este “Como?”.
Temos de mostrar às pessoas como podem resolver o
desafio, não só sem graves danos econômicos, mas – se estiver certo – dando início à maior explosão de crescimento econômico que o mundo já viu em mais de 100 anos,
crescimento que pode ser expandido entre todas as nações e todos os povos. Um crescimento que pode reverter
a crescente desigualdade de renda que ameaça o mundo,
os EUA, e a América Latina há 35 anos. Essa é a pergunta. E
temos de considerar a crise de mudança climática dentro
do contexto dos grandes desafios que nosso mundo enfrenta.
Há muitas coisas boas no mundo moderno – olhem para
nós, estamos bem vestidos, bem alimentados, vivemos em
uma época interessante, em uma sociedade interessante.
O Brasil e os EUA são duas das mais diversas democracias
do mundo e tem pessoas de todos os lugares. Estava brincando com o prefeito sobre o fato de que o Brasil e os EUA
têm mais cidadãos libaneses que o Líbano. É só um exemplo.
No entanto, o mundo tem basicamente três desafios e a
mudança climática deve ser vista neste contexto. Primeiro:

big a deal”. We ought to do something else. A lot of my conservative Republican friends have multiple copies of “Cool It”. They
just pass it out everywhere. It reminds me of a saying that my
daughter’s generation has: “Denial is not just a river in Egypt.” I
hope that translates into something as funny as it is in English.
If you knew your children and grandchildren’s fate depended on
it, would you really take a chance that the 1% are right or 99% are
wrong? I think the answer is clearly no.
However, it is not that simple. I think the success of the sugarcane ethanol enterprise in Brazil, plus the fact that you are using
the byproducts to generate electricity, indicates what, to me, is
the fundamental point I wish to make today, and that is: we can
overcome this challenge to civilization, to humanity’s future if,
but only if, we can find economically productive ways to do so.
Let’s go back to the Kyoto Accord in 1998. Vice President Gore
and I were heavily invested in getting an agreement at Kyoto. We
had hoped to persuade China, India, Brazil and other developing
economies to join, but we understood their reluctance to do so
since America was the largest emitter in the world and we had
shown no signs of being willing to fundamentally change, as the
Congress then in power with me resisted most of our proposals.
However, we got an agreement in Kyoto – 170 nations signed
that agreement.
Fifteen of them had no trouble meeting it because they had
been part of the communist bloc. As you’ll remember, Kyoto
required people to reduce their greenhouse gas emissions to a
certain amount below 1990 levels, or in terms of a handful of
hyper-efficient countries like Sweden, that only increased their
emissions by a small amount above 1990 levels. Now, since the
communist bloc collapsed economically after 1990 and since
they depended upon old coal-fire power plants that were highly
inefficient, there was almost no way they wouldn’t meet their
targets. So you can take 15 off the list. That left 155 nations that
signed Kyoto that actually had to make an effort.
Now if you took a survey among all the people in the world
who care about this issue and you said “What was the greatest tragedy of Kyoto?” the number one answer would be “Well,
when Bill Clinton and Al Gore left the White House and the new
government came in, they backed out and wouldn’t participate.
Now, it’s actually only half the story. The truth is that before I left
the office the Senate passed a resolution 98 to zero, with all the
Democrats and the Republicans saying they wouldn’t be for it.
Why? Because they bought yesterday’s argument that the only
way that a country could grow rich, stay rich or get richer was to
put more greenhouse gases into the atmosphere. Our own party
disagreed with Vice President Gore and me at the time. I used
to laugh that it was the only bill that I lost in the United States
Congress even before our Senate. They said “don’t bother”.
If you ask “Well, what was the second greatest tragedy?” then
the same people would say “Well, China and India wouldn’t join.
They didn’t believe that they could find a way forward to grow
and manage their restive populations and reduce their green-

house gases emissions.” No one would mention what I think is,
today, the most important fact of the Kyoto experience, which is
what happened to the other 155 nations which signed Kyoto in
good faith. How many do you suppose are going to make their
Kyoto targets? We know for sure of four. We know that Sweden, Denmark, Germany and the United Kingdom will surpass
the reductions required of them by Kyoto. Sweden was actually
permitted to increase by 7% and they are still going to have a
reduction. There are four other countries that might make it. But
the point is, almost no matter what happens between now and
2012, more than 145 of the 170 nations that signed that agreement and more than 145 of the 155 that had to make an effort to
meet it will fail.
Did they know when they signed it that they couldn’t succeed? They just wanted to seem to be good citizens and not be
subject to criticism? Were the leaders of these countries somehow dishonest or generally incompetent? No, but they could not
answer what I believe is the most important question of the 21st
century: “How?” In any context, how do you propose to turn your
good intentions into positive changes in other people’s lives?
As much as any country with anything approaching similar
circumstances, Brazil has succeeded to answer the “How?” question with the way you have managed the sugarcane ethanol opportunity and its challenges. But they still remain. So as we look
toward the Copenhagen conference this December and hopefully by next year developing an agreement that will supplant
Kyoto when it expires in 2012, what really matters is the “How?”
question. If we want China and India and now Brazil, the eighth
biggest emitter of greenhouse gases in spite of all your progress,
because of your enormous economic advances, to join in a global
effort, we have to be able to answer the “How?” question.
We have to show people how they can address this challenge,
not only without doing severe economic damage, but – if I’m
right – by launching the greatest explosion of economic growth
the world has seen in more than 100 years, a growth that can
be broadly spread among all nations and among all people. A
growth that can reverse the growing income inequality that has
threatened the world, the United States and Latin America in the
last 35 years. That is the question before us. And we have to look
at this climate change crisis in the context of the general challenges our world faces.
I would argue that there are a lot of good things about the
modern world – look at all of us, we are well dressed, we are well
fed, we live in interesting times, in an interesting society. Brazil
and the United States are two of the most diverse democracies
on earth and we have people here from everywhere. I was joking
with your mayor about the fact that the United States and Brazil
have more Lebanese citizens than Lebanon has. That is just one
example.
However, the world basically has three challenges and you
have to see climate change in that context. First: it is unsustainable. Our growth model is unsustainable because of climate
São Paulo Ethanol Summit 2009
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é insustentável. Nosso modelo de crescimento é insustentável devido à mudança climática, devido ao aquecimento
global. O modo como produzimos e consumimos energia
não pode continuar sem que toda a civilização esteja em
risco e sem comprometer o futuro de nossos netos.
Segundo: como a atual crise financeira deixa claro, nossa interdependência é inerentemente instável. A mesma
coisa que torna possível o comércio, o compartilhamento de informações e tecnologia e o crescimento conjunto,
também nos torna vulneráveis a nosso problema comum.
Assim, a crise financeira – que segundo a frase inesquecível do Presidente Lula começou com os homens loiros e de
olhos azuis nos EUA – espalhou-se rapidamente para outro
grupo de pessoas com cabelos loiros e olhos azuis na Europa. Os bancos no Reino Unido e na Irlanda tiveram investimentos maiores do que os nossos, e depois para Islândia,
o principal local de loiros de olhos azuis, cujas instituições
financeiras receberam os maiores investimentos. Quando
faliram, fizeram com que fundos de pensão de policiais em
pequenas cidades inglesas falissem.
Logo, havia 35 milhões de trabalhadores industriais desempregados na China, que tinha reservas de capital no
montante de US$ 2 trilhões, mas sem ninguém para comprar seus produtos. O mesmo aconteceu na Alemanha – o
país europeu com a maior porcentagem de PIB ligado à indústria e a exportações – e uma calamidade potencial em
todos os antigos países comunistas do Leste Europeu, que
forneciam produtos manufaturados de baixo custo para a
Europa Ocidental tanto quanto a China fornecia para os
EUA. Ao contrário da China, eles não tinham muitas reservas, pois estavam correndo atrás dos padrões de vida da
Europa Ocidental. De repente, não havia muito dinheiro
para comprar as exportações da África ou para investir no
desenvolvimento na África, e o continente, que seguia em
um ritmo bastante rápido nos últimos anos, começou a ter
sérios problemas.
Somos um mundo inerentemente instável e interdependente. O mesmo ocorre com a vulnerabilidade ao terror e
armas de destruição em massa ou nos medos de doenças.
Houve casos de gripe suína no México e uma das maiores escolas do Texas fechou por um mês. Houve um caso
em Nova York e estranhos se aproximavam de mim na rua
para perguntar se era seguro levar seus filhos ao teatro em
Nova York. Somos interdependentes em aspectos positivos,
mas instáveis.
Por fim, há a desigualdade persistente que caracterizou o
mundo moderno desde que os EUA liberaram o padrão de
ouro no início dos anos 70 e começou a desenvolver instituições financeiras internacionais. Hoje, alguns trilhões de
dólares cruzam as fronteiras diariamente. Grandes fortunas foram feitas, mas a desigualdade de renda aumentou
em quase todos os países do mundo. Nos EUA, aumentou
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todos os anos desde 1973, exceto em quatro anos. Destacar
isso é uma auto-propaganda, pois estes quatro anos foram
durante o período de meu segundo mandato, pois geramos
muitos empregos, os mercados de trabalho estavam lotados e demos muito apoio a famílias trabalhadoras na faixa
mais baixa de rendimentos. Assim, os 20% mais baixos da
pirâmide de rendimentos finalmente cresceram, em termos percentuais, mais do que os 20% do topo, mas apenas
por quatro anos.
Nesta década, os únicos países europeus que tiveram diminuição na desigualdade, ironicamente, são aqueles que
estão ultrapassando suas metas determinadas em Kyoto.
A desigualdade de renda caiu na Dinamarca, na Suécia,
não aumentou no Reino Unido, pois com a criação de mui-

“

Nosso modelo
de crescimento é
insustentável devido à
mudança climática”
“Our growth model is
unsustainable because
of climate change”

tos empregos em muitos negócios novos eles conseguiram
pagar salários mais altos e tirar mais pessoas da escala de
pobreza ao mesmo tempo. Assim, minha conclusão é que
cumprir o desafio de sustentabilidade é o único meio para
reduzir a instabilidade e a desigualdade do mundo moderno. No final, salvar o planeta para nossos netos tornará
nossas vidas mais seguras, mais estáveis e mais úteis no
curto prazo, se fizermos direito.
O que isso significa para os EUA? O que significa para o
Brasil? O que significa para o que podemos fazer juntos?
Primeiro, acho que o Presidente Obama e o Presidente Lula
estão adotando um começo certo, com a criação de parcerias. Antes disso, o Presidente Lula assinou um contrato
com o Presidente Bush prometendo cooperar na questão

change, because of global warming. So the way we produce and
consume energy cannot be continued without basically putting
the whole enterprise of civilization at risk and compromising our
grandchildren’s future.
Second: as the current financial crisis shows our interdependence is inherently unstable. The very thing that makes it possible for us to trade, and share information and technology and
grow together, also makes us vulnerable to our common problem, so the financial crisis – which in President Lula’s immortal
phrase started with people with blonde hair and blue eyes in the
United States – spread quickly to another group of people with
blonde hair and blue eyes in Europe, with banks in the UK and
Ireland more heavily leveraged than ours, and then to Iceland,
the ultimate blonde-haired, blue-eyed place, which had the most

heavily leveraged financial institutions of all. When they failed, it
caused pension funds of policemen in tiny English towns to fail.
Before you know it, we had 35 million unemployed factory
workers in China, which had US$2 trillion in cash reserves but
no one to buy their products anymore. Then you had the same
thing happening in Germany – the European country with the
highest percentage of its GDP tied to manufacturing and exports – and a potential calamity in all the former communist
countries of Eastern Europe which had been supplying Western
Europe, much as China had supplied the United States with low
cost manufacturing products. Unlike China, they hadn’t saved a
lot of money because they were trying to catch up with Western Europe in their living standards. Then all of a sudden, there
wasn’t as much money to buy African exports or to invest in

African development, so that continent, which had been really
moving along at a very brisk pace in the last few years, began to
have serious trouble.
So we are an inherently unstable, interdependent world. You
see it in other ways, too, with the common vulnerability to terror
or weapons of mass destruction or in the disease scares. We had
swine flu cases in Mexico and one of the largest school districts
in Texas closed down for a month. We had one case in New York
and total strangers started coming after me on the street, asking if it was safe to take their children to the theater in New York
City. We are interdependent in positive ways, but it’s unstable.
Finally there is the persistent inequality that has characterized the modern world ever since the United States went off the
gold standard in the early 1970s and we began to develop international financial institutions. Now we have a couple of trillion
dollars of wealth crossing national borders every day. Vast new
fortunes have been made but income inequality has increased
in almost every country in the world. In the United States it has
increased in every single year since 1973 except for four. It’s self
serving for me to point it out, but those were the four years of
my second term because we generated so many new jobs, the
labor markets were tight and we gave strong support to working
families with the lower end of the income scales. So we finally
had the bottom 20% incomes increasing in percentage terms
more than the top 20%, but alas, it only lasted four years.
In this decade, the only European countries I can find that had
a decrease in inequality, ironically, were those that are beating
their Kyoto targets. Income inequality went down in Denmark,
went down in Sweden, did not increase in the UK, because they
created so many new jobs in so many new businesses that they
were able to pay higher wages and lift more people out of poverty at the same time. So the conclusion I draw from all this is
that meeting the sustainability challenge is the only way for us
to reduce the instability and the inequality of the modern world.
It turns out that saving the planet for our grandchildren will also
make our lives more secure, more stable and more hopeful in the
short term, if we do it right.
So what does that mean for the United States? What does
it mean for Brazil? What does it mean for what we can do together? First, I think that President Obama and President Lula are
off to a good start, pledging partnerships. Before that, President
Lula had signed an agreement with President Bush promising to
cooperate in biofuels. We have to look seriously at all the economic impediments to that. For example, a country that I have
been heavily involved with in my post-presidential life – the Dominican Republic – they wanted to use Brazilian technology to
use the sugarcane there and turn it into biofuels. I kept on asking
what happened, and I was told what happened. The American
sugar subsidies mean that it is more profitable for the Dominicans to make rum and sell it to America than it is to make sugarcane ethanol. We have to look at how to create the right kind of
economic incentives so that we can work together.
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de biocombustíveis. Temos de avaliar cuidadosamente todos os impedimentos econômicos contra esta cooperação.
Por exemplo, em minha vida pós-presidencial, estou muito envolvido com a República Dominicana, um país que
queria usar a tecnologia brasileira para cana-de-açúcar e
adotar os biocombustíveis. Perguntei o que havia acontecido, e fui informado. Os subsídios americanos para o açúcar
significam que é mais lucrativo para a República Dominicana fazer rum e vender isso para os EUA ao invés de fazer etanol de cana-de-açúcar. Precisamos considerar como
criamos o tipo certo de incentivos econômicos, para que
possamos trabalhar juntos.
Em segundo, os EUA têm algumas coisas que precisam
fazer por si mesmos. Acho bastante instrutivo observar o
perfil das nossas contribuições à mudança climática comparado ao perfil de suas contribuições. Nos EUA, aproximadamente um terço dos gases de efeito estufa tem origem
em transportes. Um terço vem de construções, o uso da
energia de todos os tipos, e aproximadamente um terço
tem origem na geração e distribuição de eletricidade e dos
processos de manufatura. Precisamos estabelecer um sistema cap-and-trade completo nos EUA que determine um
preço para as emissões de carbono. Se fizermos isso direito, pode ser maior que nossas preocupações com relação à
taxação imposta sobre o etanol de cana-de-açúcar, pois se
o sistema de carbono for criado de forma correta, estados
progressistas como a Califórnia, que realmente desejam
adotar combustíveis limpos, podem achar que é mais econômico importar etanol de cana. Precisamos fazer isso.
Além disso, precisamos tratar especificamente das oportunidades que temos nos EUA para reduzir as emissões de
gases de efeito estufa de forma que seja economicamente
viável. É preciso ter em mente que temos grandes problemas nessa área também. Ainda há membros no Congresso que estão questionando o projeto de lei do Presidente com relação à mudança climática pois ainda não têm
certeza de que a economia pode crescer, ao mesmo tempo
fazendo o que devemos fazer, por nós e pelo mundo. Isso
significa que precisamos fazer melhor na modernização
de nossos prédios. Significa que precisamos aprimorar a
mudança rápida para veículos mais eficientes, com melhor rendimento, para os quais o governo americano está
mudando. Acho que isso significa que precisamos adotar
mais rapidamente veículos híbridos movidos a eletricidade ou biocombustíveis, e precisamos ter mais incentivos
para transportes, por meio de eletricidade e trânsito em
massa e por outros meios eficientes. Também precisamos
melhorar nossa produção e distribuição de eletricidade.
Estamos rapidamente adotando energia eólica e solar,
mas estamos ainda no começo do que podemos de fato
fazer.
Vocês podem gostar de saber que o Departamento de
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Energia dos Estados Unidos fez uma pesquisa que afirma
que podemos atender mais de 25% da demanda de energia dos EUA com energia eólica, só com o vento na fronteira do Canadá com o estado de Dakota do Norte até a
fronteira mexicana com o Oeste do Texas. O problema é
que a grande faixa de terra onde o vento sopra consistentemente tem baixa densidade populacional, assim, se colocarmos fazendas de vento por ali a rede elétrica não tem
capacidade para armazenar a energia e distribuí-la para
as áreas onde estão a população e as atividades. Uma das
coisas que estamos agora tentado fazer é a modernização
da rede elétrica para que seja capaz de fazer isso. É preciso fazer isso. Criei um esforço pela mudança climática em
minha fundação para tentar ajudar os EUA e outros países
a fazer isso.
Em 2011, São Paulo será sede de um encontro chamado
C40, que são as 40 maiores cidades do mundo e 75% – que
logo serão 80% – dos gases de efeito estufa do mundo são
gerados por cidades que ocupam apenas 2% das terras.
Assim, trabalhamos com essas cidades para responder a
estas questões “Como?”, para encontrar meios economicamente benéficos de fazer isso. Nos EUA, estamos tentando
rapidamente reformular as construções, aprimorar a eficiência da iluminação pública, melhorar o uso de energia em
nossos portos e as atividades em nossos aterros sanitários.
Vocês geram muita energia limpa nos aterros sanitários
aqui em São Paulo, mas na verdade, se fizéssemos o financiamento da maneira certa, fecharíamos todos os aterros
sanitários de todas as cidades grandes do mundo. Estaríamos livres de um problema de saúde pública; seria um
recurso de energia econômica limpa. Incidentalmente, nas
cidades pobres do mundo, muitos empregos seriam criados, assim como uma nova indústria de reciclagem, pois é
preciso recolher os metais e o vidro antes de definir o que
fazer com o que sobra. Fazemos esse trabalho.
Acabamos de anunciar que vamos reformar o Empire
State Building em Nova York. Talvez seja o prédio mais famoso dos EUA, fora de Washington D.C. O prédio foi construído no auge da depressão em 1931 e vamos reduzir suas
emissões de gases de efeito estufa em 40%. Substituiremos
seis mil janelas, faremos tudo lá mesmo, para economizar
US$ 4,5 milhões ao ano com a conta de luz de um prédio,
com o efeito de tirar 19 mil carros das ruas. E isso é só um
prédio.
Os Estados Unidos são menos eficientes do que ao menos
outros 100 países no modo como usamos a energia. Isso é
a primeira coisa que gostaria de dizer. Estamos aqui para
falar sobre como produzimos e distribuímos energia, mas
muitas vezes, em todos os países do mundo, nas cidades, o
que mais atrai é a criação de eficiência nos prédios. Não é
tão atraente, não é tão interessante, não consegue atrair
tanta atenção quanto às outras coisas, mas se usar menos,

Secondly, America has some things to do on its own. I think
it’s really instructive to look at the profile of our contributions to
climate change as compared with the profile of your contributions. In America, about a third of our greenhouse gases come
from transportation. About a third come from buildings, the use
of energy of all kinds, and about a third from the generation and
the distribution of electricity and the manufacturing processes.
So what we need to do is to pass a good, comprehensive cap and
trade system in America that puts a price on carbon emissions.
If we do that right, that could overcome your concerns about the
tax we put on imported sugarcane ethanol because if the carbon system is done right, then progressive states like California,
that really want to move to clean fuel, might find it economic to
import cane ethanol anyway. We have to do that.
Additionally, we need to tackle specifically the opportunities
we have in America to reduce greenhouse gas emissions in a
way that is economically viable. Keep in mind that we have big
problems on that front too. We still have members in Congress
who are playing around the edges with the President’s climate
change bill because they are still not really sure that we can grow
the economy while doing what we ought to do for ourselves and
the world. That means we have to do a better job of retrofitting
our buildings. That means we have to do a better job of moving rapidly to more efficient vehicles with higher mileage, which
the American government is moving to. That means, I believe,
that we have to move more rapidly to hybrid vehicles that run
on electricity and biofuels and we have to have more incentives
for transportation, through electricity and mass transit through
other efficient forms. We also have to improve our production
and distribution of electricity. We are now rapidly moving in the
area of wind and the sun but we’ve only scratched the surface
of what we can do.
You might be interested to know that the United States Energy Department has a survey that says we can meet more than
25% of America’s electricity demand with wind energy, just from
the wind that blows from the Canadian border with the state
of North Dakota down to the Mexican border with West Texas.
The problem is that that great swath of land where the wind
blows consistently is lightly populated, so if we put wind farms
up there the electrical grid there does not have the capacity to
take the energy back and distribute it to where the people and
the activities are. So one of the things that we are trying to do is
to modernize our electrical grid so that we can do that. We have
to do those things. I set up my climate change effort in my foundation to try to help America and other places do that.
In 2011 São Paulo will host a meeting of a group called the C40,
that’s 40 of the biggest cities in the world, and 75% – soon to be
80% – of the world’s greenhouse gases are generated by cities on
just 2% of the land. So we work with these cities to answer these
“How?” questions, to find economically beneficial ways to do that.
In America we are working on things like dramatically speeding
up the retrofitting of buildings, improving the efficiency of street

lighting, improving the energy usage at our ports, and working
on our landfills. You generate a lot of clean energy out of your
landfills here in São Paulo, but the truth is, if we did the financing
right we would close every landfill in every large city in the entire
world, getting rid of a local eyesore and a public health problem
and turning it into a clean energy economic resource. Parenthetically, in the poor cities of the world it would create a lot of jobs and
a new recycling industry because you have to take out your glass
and metal before you can decide what to do with what’s left. So
we do this work.
We just announced that we are going to retrofit the Empire
State building in New York City. It is perhaps the most famous
building in America, outside of Washington D.C. It was built in
the teeth of the depression in 1931 and we will reduce its greenhouse gas emissions by 40%, replace 6,000 windows, do it all on
site, save US$4.5 million a year on the electric bill for one building and have the effect of taking 19,000 cars off the road. That is
just one building.
The United States is less efficient than at least 100 other countries in the way we use energy. That’s the first thing I want to
say. We are here to talk about how we produce and distribute
energy, but very often in every country in the world, in the cities,
the low-hanging fruit is building efficiency. It’s not as sexy; it’s
not as interesting; it doesn’t achieve anything like the attention
that all these other things do, but if you use less, you don’t have
to produce as much, and I think it’s very, very important. So that’s
what the United States has to do.
Well, what about Brazil? Now that you are third behind China
and India among all the emerging giants in greenhouse gas
emissions and eighth in the world, I think it is important that
you are part of Copenhagen as well. Brazil has a profile of energy
use matched only by Indonesia among the all large countries of
the world, because you are so efficient in transportation, thanks
to most of you in this audience. And you are quite efficient in the
production of electricity because you have so much hydro power
and because you are using the byproducts of biofuel production,
and for other reasons. So unlike America, where the distribution
(of greenhouse gas emissions) is one third transportation, one
third buildings, and one third electricity generation, distribution and manufacturing process, here, 75% of your emissions are
from agriculture and deforestation, partly because you are great
in everything else, and partly because of the enormous productivity of Brazilian land.
As I said, of all the big countries in the world, only Indonesia
approaches your profile. They are at 70% or a little more from
deforestation and agriculture because they house the third
biggest rainforest on earth. The second largest is in the Congo
basin, which has been spared – if that word can be used – the
patterns of Brazil and Indonesia because of the horrible wars
that have raged there for the last 20 years. These have prevented any kind of development. Now that we seem to have made
some progress in developing a path to the future for the ConSão Paulo Ethanol Summit 2009
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não precisa produzir tanto, e acho que é muito importante.
É isso o que os Estados Unidos precisam fazer.
E o Brasil? Agora que o Brasil está em terceiro, atrás da
China e da Índia, entre os gigantes emergentes em emissões de gases de efeito estufa, e em oitavo no mundo, acho
que é importante que também faça parte de Copenhagen.
O Brasil tem um perfil de uso de energia similar apenas ao
da Indonésia entre todos os países grandes do mundo, pois
são eficientes em transporte, graças a vocês aqui na platéia. E são bastante eficientes na produção de eletricidade,
pois tem muita potência hidráulica e por usarem os produtos secundários da produção de biocombustíveis, e por
outras razões. Ao contrário dos EUA, onde a distribuição de
emissões de gases de efeito estufa é dividida em um terço
por transportes, um terço por construções e um terço da
geração e distribuição de eletricidade e processos de manufatura, aqui, 75% de suas emissões advêm da agricultura e do desmatamento, em parte porque vocês são muito
bons em tudo o mais, e em parte graças à enorme produtividade do solo brasileiro.
Como eu disse, dos grandes países do mundo, somente a
Indonésia tem um perfil similar ao seu. As emissões deles
advêm em 70% ou pouco mais de desmatamento e agricultura porque têm a terceira maior floresta tropical do mundo. A segunda maior está na bacia do Congo, que foi poupada – se é que podemos dizer isso – dos padrões do Brasil
e da Indonésia devido às terríveis guerras que assolam o
país há 20 anos. Isso impediu qualquer tipo de desenvolvimento. Agora que aparentemente fizemos alguns avanços
em direção ao desenvolvimento de um caminho para o futuro do Congo, cooperando com seus vizinhos e minimizando as disputas internas, os líderes da região terão de
estudar de perto o que o Brasil faz para tentar descobrir se
tem um caminho para gerenciar os incríveis recursos disponíveis em seu país sem se tornar o terceiro maior local
de desflorestamento.
Como fazer isso? Primeiro, espero que vocês se tornem
parte do processo em Copenhagen. Em segundo, acho que
devemos apoiar os esforços da atual administração brasileira para reduzir o desflorestamento. Acho que as tentativas do governo do Presidente Lula em legalizar as disputas
de terras e a propriedade são muito importantes. Quando
uma pessoa tem direito reconhecido sobre uma área, então
podemos estimulá-la a ficar naquela área e torná-la mais
produtiva, ao invés de abandoná-la e seguir floresta adentra. Isso é realmente muito importante no que diz respeito
a terras de florestas tropicais e agricultura – e eu cresci em
um ambiente agrícola.
As terras agrícolas no Brasil são as melhores do mundo.
Vocês devem saber disso já que usam muitas terras, mas
o Brasil e a Argentina são os dois únicos países do mundo
que ainda têm mais de 20 pés de solo fértil em suas áreas
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cultiváveis. Nas últimas décadas, apesar do aumento na população do globo, somente o Brasil e a Argentina aumentaram significativamente sua produtividade por hectare na
produção de grãos. São boas notícias. E vocês têm grandes
extensões de terras de pecuária. O problema vem quando
não há terra suficiente, ou se as pessoas não detêm a propriedade de maneira clara. Aí, acabam por usar terras mais
marginais. O interessante sobre a floresta tropical é que, se
quiser apenas a terra, ela parece infinita. Mas em geral, o
solo fértil tende a ser mais raso e muito menos sustentável.
Portanto, essas coisas precisam ter suporte.
Em seguida, precisamos mudar a economia. Assim, espero que o Brasil, como os EUA, adote um sistema de capand-trade que precifique as emissões de carbono. Assim,
haverá incentivo econômico para deixar a floresta em pé,
algo que possa concorrer com o incentivo econômico para
derrubar a floresta. Isso pode ser feito de maneira justa e
viável para vocês, se o novo acordo em Copenhagen der
crédito real para os chamados poços de carbono, o que
quer dizer dar crédito para deixar a floresta de pé. Poderia ser uma contrapartida econômica – não só teria valor
por deixar a floresta em pé, mas haveria dinheiro para dar
suporte ao valor. Isso criaria um conjunto de opções econômicas totalmente diferentes para todos vocês e para todo o
Brasil. Acho que as duas coisas são importantes.
Além disso, acho que deveriam avaliar o que mais pode
ser feito em suas cidades. Fiquei muito impressionado com
o prefeito e com o que fez em São Paulo. O fato de vocês
terem transformado grande parte dos resíduos sólidos em
energia é muito impressionante. Estou trabalhando com
cidades como Mumbai, Nova Déli, Lima, Lagos e Cidade
do México para fazer o mesmo. Isso cria muitos empregos,
recupera a terra e gera energia. Acho que isso deve ser feito. Vocês podem liderar o mundo na eficiência de uso de
energia, assim como o são na produção, e cumprimento o
prefeito mais uma vez pelo que ele fez.
Por fim, acho que o Brasil e os EUA têm uma condição
única para trabalhar juntos para desenvolver agricultura
sustentável e energia limpa em outras partes do mundo.
Vou dar apenas um exemplo. O Brasil assumiu uma enorme responsabilidade pelo Haiti. Todos deveríamos nos
preocupar com aquele país. Metade dos casos de AIDS do
Caribe está no Haiti. Foi assim que cheguei lá depois que
deixei a Casa Branca. Depois, o segundo e o terceiro lugares
são a República Dominicana e as Bahamas. Por quê? Por serem mais ricos e próximos e atraíram imigrantes do Haiti,
elas têm de gerenciar seus próprios problemas.
Estamos em uma posição para investir recursos significativos no Haiti provenientes da comunidade internacional, mas devemos fazer isso visando dar nova vida à
agricultura do Haiti e tornar o Haiti independente em termos de energia. Mas para que isso aconteça, os EUA e o

go, cooperating with its neighbors and minimizing its internal
strife, the leaders there will have to look very closely at what
Brazil does to see if they have a path forward to manage their
country’s incredible wealth of resources without becoming a
third hotspot for deforestation.
So how should you do that? Well, first I hope you will become part of the Copenhagen process. Second, I think we
should support the current administration’s existing efforts
on reducing deforestation. I think President Lula’s government attempts to legalize the land disputes and vest title
are very important because if someone has clear title to land,
then you can encourage them to stay on the land they have
and make it more productive, instead of just abandoning it
and moving forwards. This is really important when it comes

“

there be a value in leaving the forest up, but there would be cash
to back up the value that would create a whole different economic set of options for all of you and for all of Brazil. I think both
things are important.
Beyond that, I think you should look at what else can be done
in your cities. I have been very impressed with the mayor here
and what you’ve done in São Paulo. The fact that you already
turned so much of your solid waste into energy is really impressive. I’m now working with the cities of Mumbai, Delhi, Lima, Lagos and Mexico City to do the same thing. Those things create
lots of jobs, recover the land and generate energy. I think that
should be done. You can lead the world in the efficiency of your
use of energy, just as you have in the production of it, and again
I commend the mayor for what he has done.

O Brasil e os EUA têm uma condição única
para trabalhar juntos”

“Brazil and the United States are uniquely positioned to
work together”
to rainforest land and agriculture – and I grew up in an agricultural environment.
Your base farm land in Brazil is the finest in the world. You
probable know this because you use a lot of it, but Brazil and
Argentina are the only two countries in the world left that have
more than 20 feet of top soil at their most valuable agricultural
sites. In the last decades, in spite of the increase in the globe’s
population, only Brazil and Argentina dramatically increased
productivity per hectare in the production of grains. That’s the
good news. And you have the massive cattle lands. So the problem is – if you still don’t have enough, or if people don’t have
vested clear title, then they take more marginal land. And the
great thing about the rainforest is that, if you just want the land,
it seems endless. But in general the top soil there tends to be
much shallower and much less sustainable. So first these things
have to be supported.
Then, I think, we have to change the economics, so I hope Brazil will, like the United States, adopt a cap and trade system that
puts a value on carbon emissions. There will be therefore an economic incentive to leave the forest standing, that can compete
with the economic incentive to tear the forest down. That can be
done in an affordable and fair way to you, if the new agreement
coming out of Copenhagen gives genuine credit for so-called
carbon sinks, which is to allow credit for leaving the rainforest
standing. It could give you an economic offset – not only would

Finally, I think that Brazil and the United States are uniquely
positioned to work together to help to develop sustainable agriculture and clean energy in other parts of the world. I will give
you just one example. Brazil has taken enormous responsibility
for Haiti and we should all care about that. Half the Caribbean’s AIDS cases are in Haiti. This is how I first got in there after I
left the White House. Then the second and third places are the
Dominican Republic and the Bahamas. Why? Because they are
wealthier and nearby and they attracted immigrants from Haiti
and then they have to manage their problems.
We’re now in a position to put significant funds back into Haiti
from the international community, but we ought to do it with a
view to reviving Haitian agriculture, and making Haiti energy independent. It could become completely energy independent. But
in order for that to happen the United States and Brazil will have
to work together. The per capita income of Haiti is similar to that
of more than half the countries of sub-Saharan Africa. If we could
do this (in Haiti) it might provide a model that could be embraced
in developing countries all over the world. People would see responding to climate change as their economic ticket to a modern, prosperous future, instead of yet another threat, an obstacle
thrown in their way by wealthy countries to keep them down.
These are the things that we ought to be working on together.
I think one of the most hopeful developments in the entire
world in the last 10 years has been the rise of Brazil to having a
São Paulo Ethanol Summit 2009
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Brasil devem trabalhar juntos. A renda per capita no Haiti
é similar àquela de mais da metade dos países da África
Sub-Saariana. Se conseguirmos fazer isso no Haiti, podemos ter um modelo que pode ser adotado por países em
desenvolvimento no mundo inteiro. As pessoas veriam a
resposta às mudanças climáticas como bilhete para um
futuro moderno e próspero, ao invés de outra ameaça, um
obstáculo jogado no seu caminho por países ricos para
impedir seu crescimento. É nisso que devemos trabalhar
juntos.
Acho que um dos acontecimentos mais esperançosos no
mundo inteiro nos últimos 10 anos foi o Brasil surgir como
uma economia sustentável capaz de produzir incríveis volumes de energia limpa, capaz de oferecer novos níveis de
prosperidade, capaz de passar anos sem a inflação que o

atormentava no passado, e hoje assumindo uma posição de
liderança além de suas fronteiras – algo que vi recentemente em seu trabalho pelas Nações Unidas no Haiti.
Espero que consigamos manter isso, mas se querem ver
aquilo que estão fazendo aqui no Brasil se espalhar pelo
mundo, teremos de dar os próximos passos – lembrando
que vocês vão se beneficiar diretamente, de forma financeira, com algumas coisas, enquanto seus filhos e netos se beneficiarão com todas, ao receber uma nação, um continente
e um mundo onde vale a pena viver. Podem não ser fáceis,
podem ser coisas politicamente controversas, mas não serão prejudiciais economicamente se respondermos de forma correta às perguntas “Como?”. Vocês já fizeram isso de
uma forma melhor do que em qualquer outro país do mundo e podem liderar o caminho para um futuro melhor.

Crianças do programa “Educação pela paz nas escolas”, patrocinado por empresas
associadas à UNICA, presentearam o ex-presidente com uma luminária de chão produzida
com madeira de demolição.

Children from the “Education for Peace in Schools” program, sponsored by UNICA member
companies, present the former president with a floor lamp made from recycled wood.

sustainable economy capable of producing incredible volumes
of clean energy, capable of providing new levels of prosperity, capable of enduring over years without having the inflation which
so beleaguered you in the past, and now leading to an amazing
assertion of leadership beyond your borders which I have seen
most recently in the work of the United Nations in Haiti.
I hope we can keep it going, but if you want to see what you
are doing here spread throughout the world – some of which

you will benefit from financially directly, and all of which your
children and grandchildren will benefit from by having a nation,
a continent, and a world worth living in – we are going to have to
take the next steps. They may not be easy, they may be politically
controversial, but they will not be economically harmful if we
answer the “How?” questions in the right way. Already you have
done this better than just about any country on earth and you
can lead the way into a better future.
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Dia 3, pm – Plenário

Os limites do etanol de primeira geração
José Goldemberg, Físico

Ex-Reitor da USP, ex-Ministro de Educação
Os limites da primeira geração de etanol a partir da cana-de-açúcar é um tema que se torna bastante atual, pois
a procura das inovações tem sempre um atrativo muito
maior do que a realização do que já se sabe.
Para a primeira geração, ainda temos um longo caminho
em que podemos aumentar a produtividade de maneira
significativa, o que abre uma janela de oportunidade para
a expansão da produção de etanol a partir da cana-deaçúcar até que tecnologias de segunda geração atinjam a
maturidade.
Para quem sempre defendeu o desenvolvimento tecnológico científico, pode parecer pessimismo com relação aos
estudos de segunda geração. Não é pessimismo, mas gostaria de indicar que a primeira geração ainda não está esgotada e ainda temos um caminho significativo pela frente.

O Brasil produziu em 2008, 22,5 milhões de litros de etanol, em 3,4 milhões de hectares. Essa produção substitui
aproximadamente 1% da gasolina usada no mundo, que é
de aproximadamente 1,32 trilhões de litros por ano. Os EUA
produzem um pouco mais, e no total, toda a produção de
etanol no mundo, substitui aproximadamente 3% da gasolina consumida no mundo. Não é muito, mas é significativo.
O consumo de petróleo no mundo é de aproximadamente
85 milhões de barris por dia, e cada vez que a Arábia Saudita aumenta ou reduz a produção em um milhão, o preço do
petróleo sofre um impacto sensível.
No ciclo de vida, o etanol de cana-de-açúcar reduz as
emissões de gases de efeito estufa em 84%. O milho, neste
ponto de vista, é bem pior, porque reduz menos. A beterraba reduz um pouco mais que o milho, mas ainda significativamente menos do que a cana-de-açúcar. O custo de
produção, entretanto, no Brasil, é significativamente mais
baixo, sendo 60% mais baixo que o custo de produção de
etanol de milho, e 75% mais barato que o custo de produção

DAY 3, PM – Plenary Session

The limits of first-generation ethanol
José Goldemberg

Physicist, former Dean of The University
of São Paulo, former Minister of Education
The limits of first-generation sugarcane ethanol is a very topical subject, because the quest for innovation is always much
more attractive than simply doing what we already know.
We still have a long way to go with first-generation ethanol,
we can increase productivity significantly, and this creates a window of opportunity to expand production of sugarcane ethanol
until second-generation technologies reach maturity.
As someone who always defended scientific and technological development, I may seem pessimistic with regard to studies

for second-generation ethanol. It’s not pessimism, but I would
like to say that the first generation is still not exhausted and still
has a long way to go.
In 2008, Brazil produced 2.5 million liters of ethanol from 3.4
million hectares. This volume substituted about 1% of global
gasoline demand, which is approximately 1.32 trillion liters per
year. The United States produces a little more than Brazil, and total world ethanol production replaced about 3% of the gasoline
consumption. It’s not much, but it is significant. The worldwide
consumption of oil is approximately 85 million barrels per day,
and every time Saudi Arabia increases or reduces its output by
one million barrels, the price of oil suffers a significant impact.
Taken over the full life cycle, sugarcane ethanol reduces greenhouse gas emissions by 84%. Seen from this point of view corn
ethanol is much worse, because it reduces emissions by less.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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de etanol de beterraba. O rendimento por hectare, por sua
vez, é de aproximadamente 6.500 litros/hectare.
Assim, a cana-de-açúcar é, no momento, o produto bruto
de maior sucesso de uso. A capacidade de expansão da produção de etanol advém de dois componentes. O primeiro
são os ganhos de produtividade que permitiriam uma produção maior na mesma área e a expansão geográfica para
áreas maiores.
Do ponto de vista de produtividade, a cana-de-açúcar é
um produto tropical, o que é um dos problemas hoje, pois
ela não se dá bem em climas temperados, como dos EUA.
Não é a primeira vez na história que esse problema aparece.
Boa parte da atividade do Império Britânico se baseava no
uso de chá, na produção e venda de chá no mundo, e o chá
não era produzido na Inglaterra, mas na Índia, de onde era
vendido para o mundo inteiro. Assim, a produção de etanol
na área tropical e o seu uso em países industrializados não
é um evento sem precedentes.
É um carboidrato C4, com capacidade de captura de energia
solar extraordinária, de aproximadamente 6%. A produção
hoje é de 472 toneladas de cana por hectare, ou 219 toneladas
de biomassa seca. Por ser um produto que capta a energia
solar de forma muito significativa, muitas vezes, diz-se que
a produção de etanol no Brasil é a conversão de energia solar em um líquido. Da mesma forma que um coletor solar
captura energia solar e a transforma em calor, usado para

aquecimento de água, ou um painel de células fotovoltaicas,
que capturam energia solar e a transformam em eletricidade, a cana-de-açúcar é um defletor que captura energia solar
e, depois das devidas transformações, se torna um líquido. O
etanol é praticamente energia solar, exceto pelos ingredientes acrescidos em sua preparação, que não são muitos.
A produtividade da cana-de-açúcar em diferentes lugares
do mundo, na média, é de 84 toneladas/hectare por ano, sendo que o máximo alcançado foi de 148 toneladas/hectare.
Ao analisar a produtividade em termos de biomassa por
hectare, percebemos que a produtividade se torna muito
menor diante de problemas agrícolas, como pestes. Na medida em que estes problemas vão sendo removidos, conseguimos uma produtividade muito maior. As limitações
ambientais e fisiológicas também têm impacto na produtividade, dependendo do tipo de cana usado. Assim, ao longo
dos anos do programa de etanol no Brasil, com a solução
gradual destes problemas, percebe-se o aumento da produtividade da cana-de-açúcar.
Ao longo dos últimos 35 anos, tanto a produtividade agrícola (da cana-de-açúcar) quanto a produtividade industrial
(do etanol) cresceram a uma taxa de aproximadamente 4%
ao ano, que é uma taxa de crescimento que é o sonho de
qualquer empresa. Consequentemente, a produtividade,
que em 1975 era de 2.100 a 2.200 litros/hectare, hoje, está
acima de 6.000 litros/hectare. A grande pergunta é – “Po-

t biomass ha yr
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Beet reduces emissions by a little more than corn, but it is still
significantly less than the sugarcane. The cost of production,
meanwhile, is significantly lower in Brazil – 60% below than
the cost of producing ethanol from corn, and 75% cheaper than
producing ethanol from sugar beet. The yield per hectare from
sugarcane is about 6,500 liters per hectare.
Sugarcane is therefore the most successful raw material currently in use. Capacity expansion for ethanol production comes
from two components: productivity gains that allow increased
production in the same area; and geographical expansion into
larger areas.
In terms of productivity, sugarcane is a tropical product. This is
one of the problems we face today because sugarcane does not
do well in temperate climates like the United States. It’s not the
first time in history that we see this problem. Much of the activity of the British Empire was based on the production and sale
of tea in the world, and tea was not produced in England but
in India, from where it was sold around the world. This means
that producing ethanol in the tropics and its use in industrialized countries is not an unprecedented event.
Ethanol is a C4 carbohydrate with an extraordinary ability
to capture solar energy – about 6%. Current production is 472
tonnes of sugarcane per hectare, or 219 tonnes of dry biomass.
It’s often said that ethanol production in Brazil is the conversion
of solar energy into a liquid, because it captures solar energy
very significantly. Just as a solar collector captures solar energy
and transforms it into heat, used for heating water, or a panel of
photovoltaic cells that capture solar energy and convert it into

electricity, so sugarcane is a baffle that captures solar energy
and – after due processing – it becomes a liquid. Ethanol is virtually solar energy, except for the few ingredients added during
its preparation.
Sugarcane productivity in different places around the world
averages 84 tonnes per hectare per year, with the maximum
reached standing at 148 tonnes/hectare.
When analyzing productivity in terms of biomass per hectare, we can see output drops a lot when there are agricultural
problems such as pests. Insofar as these problems are being
eliminated, we are achieving much higher productivity. Environmental and physiological limitations also impact productivity,
depending on the type of sugarcane used. Thus, with the gradual solution of these problems over the years of the Brazilian
ethanol program, we see increasing sugarcane productivity.
Over the past 35 years, both agricultural productivity (sugarcane) and industrial productivity (ethanol) have grown at about
4% per annum, which is a rate that any company would dream
of. Consequently, productivity that in 1975 was 2,100 to 2,200 liters/hectare is now above 6,000 liters/hectare. The big question
is: “Can we continue growing at a rate of 4% a year? What will it
take to continue to grow at this pace?”
Important gains have been achieved in the industrial area,
with very high efficiency. It will be difficult to make further major progress in this area, except in relation to water recycling, because sugarcane ethanol production in Brazil still uses a considerable amount of water, and this is not essential given that the
cane contains water. The problem is to use it wisely.

Características de diversas culturas para produção de etanol
Characteristics of different crops for ethanol production
Cana
Sugarcane
(Brazil/Brasil)

Milho
Corn

(EUA/USA)

Beterraba
Sugar beet

Balanço energético
Energy balance (a)

8.1 - 10

1.4

2.0

Custo de produção
Production cost (€/100 liters) (b)

14.48

24.83

52.37

Redução de CO2 em relação à gasolina
CO2 reduction compared to gasoline (c)

84%

30%

40%

Produção total
Total production (billion liters)

22.5

34

2.7

Área plantada
Area cultivated (million hectares)

3.4

8.13

0.49

6471

4182

5500

Rendimento
Yield (liter/hectare)

(Eur/Europe)

(a) (a) Valor energético de um litro de etanol, dividido pela energia fóssil consumida na produção; Energy
content in a liter of ethanol divided by fossil energy consumed in production.
Fontes/Sources: Goldemberg/Macedo et al, 2008; World Watch Institute, 2006.
(b) Henniges, O., and Zeddies, J., Competitiveness of Brazilian ethanol in the EU. 2004
(c) Doornbosh and Steenblik, 2007. * theoretical yield, as presented by Word Watch Institute, 2006.
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demos continuar crescendo a uma taxa de 4% ao ano? O
que é preciso fazer para continuar a crescer nesse ritmo?”
Na área industrial, ganhos importantes já foram conseguidos com eficiências muito altas. É um pouco difícil que
se consigam grandes avanços nessa área, exceto no que se
refere à reciclagem de água, visto que a produção de etanol de cana-de-açúcar no Brasil ainda usa uma quantidade
considerável de água, o que não é indispensável visto que
a cana contém água. O problema é a sua utilização de maneira inteligente.
Mesmo sem manipulação genética, há ganhos com melhor seleção de espécies. Há 35 anos, usavam-se apenas
quatro variedades de cana, e hoje são centenas.
Este é o primeiro fator. O aumento da produtividade, sem
aumento da área.
O segundo fator é o problema da área geográfica, que envolve questões, que me parecem obscuras, que surgem na
literatura, de que a expansão da produção de cana-de-açúcar seria uma das responsáveis pela fome no mundo. Esse
tipo de argumento viola o bom senso.
No mundo, a área usada para agricultura hoje é de 1,4 bilhões de hectares. A cana-de-açúcar, para açúcar e etanol,
ocupa 20 milhões de hectares, ou seja, menos de 1%. Assim,
argumentar que esse é o problema, é como olhar as árvores
sem ver a floresta. Além disso, esta área usada para agricultura está se expandindo e nos últimos 40 anos, pelos dados
da Food and Agriculture Organization (FAO), esta área tem
aumentado em cerca de três milhões de hectares por ano. O
aumento da área destinada à produção de cana-de-açúcar
no mundo não seria, a não ser em situações extremamente
específicas, uma causa para provocar ruptura nos padrões
de produção de alimentos.

“

Há 35 anos, usavam-se apenas
quatro variedades de cana, e
hoje são centenas”
“35 years ago we used just four
varieties of sugarcane; today
there are hundreds”

Pensem na Inglaterra que construiu boa parte de seu poder imperial na base da exportação de chá que era produzido na Índia. Não há nada de extraordinário no fato de os países da área tropical produzirem etanol de cana-de-açúcar
para utilização nos países industrializados.
Considerando o Brasil, e especificamente, São Paulo, há
cerca de um ano, o governador constituiu uma comissão
de bioenergia, reunindo todas as secretarias de estado envolvidas nesse problema e todas as entidades interessadas.
Esse trabalho produziu dois resultados.
O primeiro foi o zoneamento ecológico-econômico do
Estado, com dados da FAPESP, que é interessante por ter
incluído variáveis ambientais de maneira absolutamente
definitiva. Agora, há diretrizes claras de onde pode e onde

Brasil: 1% da terra cultivável substitui 50%+ da gasolina
Brazil: 1% of arable land replaces 50%+ of gasoline

ATR – Distribuição entre usinas
Distribution of trs among mills

Brasil/Brazil

851

Terra cultivável total / Total arable land

354.8

%
total

%
total

1. Terra cultivada / Total Crop Land

76.7

9.0

21.6

Soja / Soybean

20.6

2.4

5.8

Milho / Corn

14.0

1.6

3.9

Cana / Sugarcane

7.8

0.9

2.2

Cana para etanol / Sugarcane for ethanol

3.4

0.4

1.0

Laranja / Orange

0.9

0.1

0.3

2. Pastagem / Pasture

172.3

20

49

3. Área disponível / Available area

105.8

12

30

Área disponível = Terra cultivável total menos área cultivada menos pastagem /
Available area = Total arable land less crop land less pastures
Fonte/Source: Goldemberg
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Número de usinas
Number of mills

Ha milhões/millions (2007)

21

16

7

6

6
2

2
12

13

14

15

16

ATRs - açúcares totais recuperados
TRS - Total Reducible Sugar
Fonte/Source: Goldemberg
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There are gains from better selection of species, even without
genetic manipulation – 35 years ago we used just four varieties
of sugarcane, and today there are hundreds.
This is the first factor, then: increasing productivity without
increasing area.
The second factor is the problem of geographical area. This involves
issues that seem obscure to me, but that appear in the literature, suggesting that expanding sugarcane production is one of the causes of
world hunger. This kind of argument violates common sense.
Worldwide, the area used for agriculture today is 1.4 billion
hectares. Sugarcane for sugar and ethanol occupies 20 million

hectares, which is less than 1%. So, to say that this is the problem is like looking at the trees without seeing the forest. What’s
more, the area used for agriculture is expanding. In the last 40
years, according to data from the Food and Agriculture Organization (FAO), this area has increased by about three million hectares per year. The increase in the area used for sugarcane in the
world would not be an issue to cause disruption in food production patterns, except in very specific circumstances.
Think of England, which built much of its imperial power base
on the export of tea that was produced in India. There is nothing
extraordinary in tropical countries producing sugarcane ethanol
for use in industrialized countries.
Looking at Brazil, and specifically São Paulo, about a year the
governor established a bioenergy commission that brings together all the departments of state involved in this problem and
all stakeholders. This work has produced two results.
The first was the ecological-economic zoning of the state,
using data from FAPESP, which is interesting for including environmental variables in a definitive manner. Now there are clear
guidelines on where can and cannot be occupied. It is a step
forward in the problem of environmental licensing.
With this work, we in fact see an increase in the area for sugarcane in São Paulo, especially for production of ethanol. In compensation, the area of grassland has decreased. Brazilian cattle is
the most comfortable cattle in the world. Average occupation is
one head per hectare. For anyone who knows Switzerland where
there are 20 or 30 head of cattle very comfortably contained in
the same space of grass, the comfortable life style of Brazilian
cattle really draws attention.

Aumento na produtividade através de P&D | Increase in productivity through R&D
Produtividade agrícola e industrial
Agricultural and industrial productivity
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Total productivity
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não pode ser ocupado. É um passo adiante no problema do
licenciamento ambiental.
Com esse trabalho, percebemos que de fato, a área destinada à cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, sobretudo
para produção de etanol, tem aumentado. Em compensação, o que tem diminuído, é a área de pastagens. O gado
brasileiro é o gado mais confortável que existe no mundo.
Em média, ocupa um hectare/cabeça. Para quem na Suíça
vê 20 a 30 cabeças de gado muito contentes no espaço de
pasto, realmente chama a atenção o conforto com que vive
o gado brasileiro.
No Estado de São Paulo, houve um aumento da densidade de aproximadamente 20%, ao invés de uma cabeça de
gado por hectare, hoje temos 1,2. Com isso, foram liberados
dois milhões de hectares, usados para expansão agrícola. O
Brasil todo tem 170 milhões de hectares destinados a pastagens. Assim, a discussão que existe com relação à expansão
da cultura da cana-de-açúcar é uma discussão que pode ser
enfrentada, através da expansão em pastagens que efetivamente já sejam degradadas.
Entre os maiores 15 produtores de açúcar no mundo, o
Brasil responde por aproximadamente um terço. E no total
dos produtores de cana no mundo, o Brasil representa 25%.
Alguns destes países têm problemas de ocupação fundiária. Por exemplo, na Índia, uma destilaria de álcool como as
que temos no Brasil é complicado, pois as pequenas propriedades são um problema dramático. Mas em muitos
países, principalmente na África, esse é um problema que
pode ser resolvido.
Os 15 maiores produtores de cana-de-açúcar ocupam uma
área de 18 milhões de hectares. O Brasil ocupa 6,7 milhões
de hectares, metade deles para etanol e metade para açúcar.
A simples replicação do programa brasileiro, isto é, dedicando metade da área para produção de etanol, permitiria
aumentar em três vezes a quantidade de etanol produzido.
A expansão dessa área, de 18 milhões de hectares para 30
milhões de hectares, não seria nada extraordinário, devido
à enormidade de área dedicada à agricultura no mundo.
Portanto, o potencial das tecnologias de primeira geração
para produção de etanol não está exaurido. Há potenciais
ganhos de produtividade aproximadamente de fator dois,
sobretudo se vierem de produtos geneticamente modificados. E uma expansão geográfica no fator 10 sobre o presente nível de produção em muitos países que produzem
açúcar – a área no Brasil hoje é de 3,4 milhões de hectares.
Multiplicar isso por cinco ou dez, não seria nada de extraordinário. Isso permitiria, com facilidade, substituir 10% da
gasolina usada no mundo, o que parece possível dentro dos
próximos 10 anos.
O mandato do Congresso americano para os EUA é de
que em 2022 estejam em uso nos EUA 136 bilhões de litros
de etanol. Se as grandes expectativas que existem em rela-
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ção à produção de etanol com hidrólise enzimática ou outros processos de segunda geração não se materializarem
a tempo, haverá certamente um problema com a necessidade de suprir essa demanda. A produção atual brasileira é
de 22 bilhões de litros. Aumentá-la por um fator cinco ou 10
seria perfeitamente possível, pois há área suficiente para
tanto, ou também em outros países.
Há ganhos de produtividade sem modificação genética,
dentro dos limites fisiológicos, com as atuais variedades, e
há a possibilidade de aumentar a produtividade pela modificação genética.
A expansão geográfica é possível em vários países. Há
países, como a Colômbia, que já estão colocando isso em
prática. Estas possibilidades são realistas.
Temos uma janela de oportunidade. Claro que a ideia
de que o etanol vai substituir o petróleo no mundo é uma
ideia ambiciosa demais. O etanol substitui bem a gasolina,
e pode substituir o diesel, e deve representar uma contribuição significativa. Devemos aproveitar a janela de oportunidade, o que daria uma posição muito boa para o Brasil.
Finalmente – as questões levantadas pela Comissão da
Qualidade do Ar da Califórnia e da Agência Ambiental
Americana, que estabeleceu critérios para aceitação de
etanol de qualquer origem dentro dos EUA. São exigências
que não são absurdas, uma vez que o etanol será aceito desde que reduza as emissões de gás de efeito estufa. Mesmo
usando os cálculos feitos por estas agências americanas,
o álcool brasileiro hoje atende estes pré-requisitos. Estes
cálculos ainda estão em discussão. Há um sério questionamento não só de cientistas brasileiros, mas também de

São Paulo: Mudança no uso do solo, 1970-2006
São Paulo: Land Use Change, 1970-2006
Cana x Pastagem: fixação de 0,5 Mg C/Ha/ano
Sugarcane x Pasture: fixation of 0.5 Mg C/ha.yr
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Fonte/Source: Goldemberg/Boddey, R. M. “GHG Emission Mitigation Through
Ethanol from Sugarcane in Brazil”, Circular técnica Embrapa 27 (04/2009)
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In the State of São Paulo, there has been an increase of approximately 20% in density. Instead of one head of cattle per hectare,
today we have 1.2. That alone has released two million hectares
for agricultural expansion. The whole of Brazil has 170 million
hectares devoted to pastures. This means that the discussion
around the expansion of sugarcane cultivation is one that can
be answered through expansion in pastures that are already effectively degraded.
Brazil accounts for about one-third of sugarcane production
among the world’s 15 largest producers, or about 25% of the
global total. Some of these countries have problems of land occupation. In India, for example, it would be difficult to build an
ethanol distillery like we have in Brazil, because small farms are a
serious problem. But in many countries, especially in Africa, this
problem can be resolved.
The 15 largest producers of sugarcane occupy 18 million hectares. Brazil has 6.7 million hectares of sugarcane plantations,
used half and half for ethanol and sugar. Simply replicating the
Brazilian program – using half the area for ethanol production

– would increase threefold the amount of ethanol produced.
The expansion of this area from 18 million hectares to 30 million
hectares would not be exceptional, given the huge amount of
total agriculture land in the world.
Therefore, the potential of first-generation ethanol production technologies is not exhausted. There are potential productivity gains of about a factor of two, in particular if they come
from genetically modified products. Then there is geographic
expansion by a factor of 10 over the present level of production
in many sugar-producing countries. The area in Brazil today is 3.4
million hectares. Multiplying that by five or 10 would be nothing extraordinary. That would easily allow us to replace 10% of
the gasoline used in the world, and it seems possible within the
next 10 years.
The decision of the United States Congress is that in 2022 that
country shall be using 136 billion liters of ethanol. If the great
expectations that exist with respect to ethanol production via
enzymatic hydrolysis or other generation-second processes do
not materialize in time, there will certainly be a problem with

Perspectivas para a replicação do Programa Brasileiro de Etanol
em outros países em desenvolvimento
Prospects for the replication of Brazilian ethanol program in other developing countries

Beterraba / Sugar beet
Cana-de-açúcar / Sugarcane
Zona Tropical / Tropical zone
20ºC temp. média anual
20ºC mean annual temp

Fonte/source: Goldemberg/“Geography of Sugarcane” – Helmut Blume (1985) – para distribuição original de cana-de-açucar
e beterraba / for the original distribution of sugarcane and beet.
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15 maiores produtores de cana
Top 15 sugarcane producers
Brasil / Brazil

6.71

Índia
India

4.90

China

1.24

Paquistão
Pakistan

1.03

Tailândia
Thailand

1.01

México
Mexico

0.68

Colômbia
Colombia

0.45

Austrália
Australia

0.42

África do Sul
S. Africa

0.42

Cuba

0.40

Filipinas
Philippines

0.40

EUA
USA

0.36

Indonésia
Indonesia

0.35

Argentina

0.29

Vietnã
Vietnam

0.29

Área de colheita (Ha milhões)
Area harvested (Ha millions)

Fonte/Source:
Goldemberg/FAO (2007)

cientistas americanos quanto aos dados usados por estas
agências. Ainda assim, o Brasil atende as exigências atuais.
Seguramente, quando os cálculos forem revistos, o Brasil
estará em posição extremamente favorável.
Os dados usados por estas agências, e por agências européias, são derivados de modelos macro-econômicos,
em que são colocados nos modelos ingredientes que não
correspondem à situação que temos aqui. São o que chamamos de modelos top-down, de cima para baixo. Estes
modelos incluem números médios referentes ao desmatamento resultante da expansão agrícola, que são aplicados
de maneira servil à situação brasileira. Esse tipo de cálculo
deve ser bottom-up, de baixo para cima. No Estado de São
Paulo, a expansão deve ser feita sobre pastos degradados,
o que pode, em algumas condições, até mesmo melhorar
a situação.

Questões da platéia
É sugerida uma falta de critério científico na utilização dos
itens pelos quais se qualifica o etanol brasileiro como sustentável ou não, do ponto de vista de agências de qualificação e
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medição internacionais. Ao falar em macroeconomia, a sugestão é o uso de um critério político?
Não, sugiro um critério puramente técnico. Acho que podemos demonstrar que as emissões de gáses de efeito estufa resultantes da mudança da terra, que é o argumento das
agências americanas, é muito menor do que o determinado
por elas. É um problema técnico, pois atribuíam a esse valor
um valor maior do que é na realidade.
Qual é seu entendimento quanto à preocupação ambiental, e a proteção comercial disfarçada?
Com relação à preocupação ambiental, grupos que têm
atacado o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar no
Brasil, utilizam argumentos que realmente não têm nada
a ver com o problema. Por exemplo, o trabalho escravo na
agricultura. As condições de trabalho dos trabalhadores da
cana-de-açúcar não podem ser comparadas às condições
de trabalho dos trabalhadores nos EUA, mas, sim, com as
condições de trabalho dos outros setores da economia brasileira ou de países em desenvolvimento.
Neste ponto de vista, os dados mostram que o setor sucroalcooleiro é seguramente melhor que vários outros setores.
Mas é feita uma argumentação com caráter eminentemente político, de que realmente o que é certo a fazer com produção agrícola é o uso de agricultura familiar. Isso não tem
nada a ver com a produção de etanol. É a mesma coisa para
a soja. Jean Ziegler escreveu um longo trabalho afirmando
que há uma grande distorção. Há grande distorção na produção de etanol de milho nos EUA, onde as propriedades
são grandes, devido à mecanização. É um problema de propriedade da terra, que vale para muitos outros setores. Não
há motivo para focar na cana-de-açúcar.
Que oportunidade o etanol possui na geração de energia
elétrica em células de combustível?
Células de combustível são o sonho dos ambientalistas.
Se você tiver uma garrafa de hidrogênio e uma de oxigênio e se colocar a célula adequada, você produz eletricidade sem fazer poluição alguma. Os ambientalistas sonham
com isso. Mas não existe hidrogênio no mundo, em estado
natural. Não há poços de hidrogênio. Há poços de metano,
de CH4. Para o projeto de células de combustível, a partir
do metano processado, produz-se garrafões de hidrogênio.
É possível partir do etanol e produzir hidrogênio. O problema será o quão factível isso é em grandes quantidades.
Mas é possível. Este seria um hidrogênio renovável, já que
o hidrogênio que vem do metano, vem de um combustível
fóssil e, portanto, não é renovável.
Será que o Governador Serra sabe que a cana deve avançar
sobre pastos degradados? Não é o que mostra o mapa de licenciamento ambiental.

the need to meet this demand. Current Brazilian production is
22 billion liters. Increasing it by a factor of five or 10 would be
perfectly possible because there is enough area to do so, here or
in other countries.
There are productivity gains without genetic modification,
within physiological limits, with existing varieties, and there is the
possibility of increasing productivity by genetic modification.
Geographic expansion is possible in several countries. Some,
like Colombia, are already putting this into practice. These are
realistic possibilities.
We have a window of opportunity. Of course it is too ambitious to think that ethanol will replace oil in the world. Ethanol is a good substitute for gasoline, and it can replace diesel,
and should make a significant contribution. We must seize the
window of opportunity, which would leave Brazil in a very good
position.
Finally, let’s consider the questions raised by California’s commission on air quality and the U.S. Environmental Protection
Agency, which established criteria for acceptance of ethanol
from any source within the United States. The requirements
that are not absurd, given that ethanol will be accepted provided
it reduces greenhouse gas emissions. Even using the calculations made by these U.S. agencies, Brazilian ethanol meets these
prerequisites today. These calculations are still under discussion.
Serious question are raised by scientists, not only Brazilian but
also American, about the data used by these agencies. Nevertheless, Brazil meets current requirements. There’s no doubt
that when the calculations are revised, Brazil will be very favorable placed.
The data used by these U.S. and European agencies comes
from macro-economic models based on inputs that do not correspond to the situation we have here. They are what we call
top-down models; they include average figures for deforestation
caused by agricultural expansion, which are applied blindly to
the Brazilian situation. This type of calculation should be made
bottom-up. In the State of São Paulo, the expansion is likely to
take place into degraded pastures, and in some circumstances
this may even improve the situation.

Questions from the audience
It has been suggested that there is a lack of scientific criteria in the way Brazilian ethanol is classified as sustainable or
not, by international qualification and measurement agencies.
Speaking in macro-economic terms, is the suggestion to use a
political criterion?
No, I suggest strictly technical criteria. I think we can demonstrate that greenhouse gas emissions resulting from land-use
changes, which is the argument of U.S. agencies, is much lower
than they think. It’s a technical problem, because they are assigning this a value higher than it really is.

What is your opinion about environmental concerns and disguised protection?
With respect to environmental concerns, groups that have
attacked Brazilian sugarcane ethanol are using arguments
that really have nothing to do with the problem. For example, slave labor in agriculture. Working conditions in Brazilian
sugarcane cannot be compared to working conditions in the
United States, they should be compared with the working conditions in other sectors of the Brazilian economy, or in other
developing countries.
In this respect, the data shows that sugarcane ethanol is certainly better than many other sectors. But there’s also an argument being made that is essentially political in character, that really the right thing to do in agricultural production is to use family
farming. This has nothing to do with ethanol production. It’s the
same for soybeans. Jean Ziegler wrote a long paper stating that
there is a great distortion. There is a great distortion in the production of corn ethanol in the U.S., where properties are large, due
to mechanization. It’s a problem of land ownership, which applies
to many other sectors. There is no reason to focus on sugarcane.
What is the potential for ethanol to generate electricity in fuel
cells?
Fuel cells are the dream of environmentalists. If you have bottles of hydrogen and oxygen and use the appropriate cell, you
can produce electricity without any pollution. Environmentalists dream about this. But hydrogen does not exist in the world
in a natural state; there are no hydrogen wells. There are wells of
methane, CH4. Fuel cell projects based on processed methane
use bottled hydrogen. It is possible to produce hydrogen from
ethanol. The problem is how feasible this is in large quantities.
But it is possible, and it would be a renewable hydrogen, while
the hydrogen that comes from methane produced from a fossil
fuel is not renewable.
Does Governor Serra know that sugarcane will expand over degraded pastures? That is not what the environmental licensing
map shows.
It seems to me that the ecological-economic zoning prepared
by the Environment Secretariat answers this question. When I
was appointed to chair the bioenergy commission, he (Governor
Serra) used a phrase that implied that he knows the problem.
“What are the limits for expansion of sugarcane cultivation in
the State of São Paulo, increasing productivity without increasing the area?” One of the governor’s concerns is that an increase
in area would attract workers from the Northeast. I think it is
possible to just increase productivity, but I also think a bit of
geographic expansion is likely to occur. The recent ecologicaleconomic zoning addresses this question.
Is the success of Brazilian ethanol above all an example of private effort, in spite of the government?
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O zoneamento ecológico-econômico preparado pela Secretaria de Meio Ambiente me parece que responde a essa
pergunta. Quando fui designado para presidir essa comissão de bioenergia, ele (o Governador Serra) me disse uma
frase que dava a entender que sabe o problema. “Quais são
os limites da expansão da cultura da cana no Estado de São
Paulo, aumentando a produtividade sem aumentar a área?”
Uma das preocupações do governador é que o aumento
da área atraísse trabalhadores do Nordeste. Acho que só
o aumento da produtividade é possível, mas acho que um
pouco de expansão geográfica deve ocorrer. O zoneamento
ecológico-econômico lançado recentemente atende essa
questão.
O sucesso do etanol no Brasil seria um exemplo de esforço
privado, sobretudo, apesar do governo?
Isso foi verdade durante muitos anos. O Centro Tecnológico da Coopersucar (CTC) é um exemplo de como o setor
privado diante de um problema se reúne e resolve o problema. O trabalho desse centro foi fundamental na expansão
do programa. O governo fez pouco nessa época.
Mais recentemente, a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) entrou firmemente no programa, mantendo grandes programas nessa área, inclusive em
parceria com várias empresas. E os recursos envolvidos são
significativos, US$50 milhões, US$100 milhões. No momento há um esforço grande por parte do governo do Estado.

This was true for many years. The Coopersucar Technological Center (CTC) is an example of how the private sector, when
faced with a problem, came together and solved it. The work of
this center was instrumental in expanding the program, and the
government did little at that time.
More recently, the State of São Paulo Research Foundation (FAPESP)
came into the program in a big way, running large projects in this
area, including partnerships with several companies. And there are
significant resources involved, US$50 million, US$100 million. At the
moment the state government is making a major effort.
The BNDES is also getting involved, albeit with some delay,
for example with the modernization of electricity generation
from bagasse. This is an excellent solution because it increases
the number of products that the distillery owner has to sell, besides just ethanol. The BNDES has attractive credit lines for this.
Sometimes we talk about an energy crisis in Brazil, and the problems of dirtying the Brazilian energy matrix by licensing thermoelectric stations. São Paulo State has the capacity to produce
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Com algum atraso, o BNDES está começando a entrar,
por exemplo, na modernização da geração de eletricidade
a partir do bagaço, que é excelente solução, pois aumenta
a quantidade de produtos que o usineiro tem para vender,
além do etanol. O BNDES mantém linhas atraentes de financiamento para isso. Às vezes se fala em crise de energia
no Brasil e os problemas de sujar a matriz energética brasileira licenciando termoelétricas. O Estado de São Paulo tem
capacidade de produzir com o bagaço de cana-de-açúcar,
pelo menos cinco milhões de kW. Já está produzindo dois
milhões de kW e pode ser expandido. Temos meia Itaipu
adormecida, e de energia renovável.
Ao comparar a atual tecnologia de etanol brasileira, que é
particularmente eficiente comparada às outras tecnologias
internacionais, percebendo o esforço dos principais competidores em desenvolver seus processos tecnológicos, qual é o
risco de o Brasil acabar sendo dono da mais bela e bonita
locomotiva a vapor?
Isso não vai acontecer antes de 10 anos. Há uma janela
de oportunidade. As tecnologias de segunda geração são
caras, os métodos de hidrólise enzimática usam enzimas
que são caras, o custo de produção de etanol de segunda
geração é cinco vezes maior do que da produção de etanol
hoje. Não acho que isso irá ocorrer. Talvez eu não saiba o
suficiente sobre segunda geração, mas tenho impressão de
que isso dificilmente acontecerá.

at least five million kW from sugarcane bagasse. It is already
producing two million kW and this can be expanded. We have
renewable energy equivalent to half of the Itaipu dam, just waiting to be developed.
When we compare Brazil’s current ethanol technology, which
is particularly efficient compared to other international technologies, but we also see the efforts of major competitors to develop
their technological processes, what is the risk that Brazil might
end up owning the most beautiful steam locomotive?
That will not happen within 10 years. There’s a window of
opportunity. Second-generation technologies are expensive,
techniques of enzymatic hydrolysis use expensive enzymes
and the production cost of second-generation is ethanol is
five times greater than current ethanol production. I don’t
think it will happen. Maybe I don’t know enough about the
second generation, but I have impression that this is unlikely
to happen.

2|2

O combustível do futuro
The fuel of the future

Dia 2, AM – Plenária
Debate: The Economist

Geoffrey Carr, editor de ciência, The Economist
Acho que devemos, inicialmente, questionar o objetivo
desse encontro, que é analisar o futuro do bioetanol, principalmente no contexto do Brasil. Contamos com a presença
de três representantes do que esperam que seja o futuro
dos transportes. Um deles acredita que o futuro pertence
aos biocombustíveis, mas não ao bioetanol. No entanto, os
outros dois, defendem que o futuro será do transporte elétrico e que o motor de combustão interna vai perder espaço,
e com ele, qualquer forma de combustível líquido, independentemente de ser extraído de plantas ou do subsolo. Assim,
esperamos provocar, atiçar, e confrontar suas expectativas,
questionando se o bioetanol, os biocombustíveis, realmente
terão algum papel no futuro. Ou se o futuro dos transportes
terrestres estará nas mãos dos motores elétricos.
Os três participantes desse painel são presidentes em
suas respectivas empresas. O primeiro é John Melo, presidente da Amyris. Ele representa os biocombustíveis. A
Amyris é uma empresa de biologia sintética que tenta criar

produtos químicos sofisticados a partir de ingredientes
simples usando bactérias e vias bioquímicas. A empresa
teve início com a produção de um medicamento para malária, e hoje está envolvida com biocombustíveis, considerando a cana-de-açúcar brasileira como matéria-prima. Dr.
Melo trabalhou na British Petroleum, portanto sabe o que
significa trabalhar em grandes empresas. Ele espera que a
Amyris um dia seja uma grande empresa. Ele atuou como
consultor de e-business de Lord Browne quando este era
presidente da BP, e espera que a Amyris um dia seja tão
grande quanto a BP.
O segundo participante é Henrik Fisker, presidente da
Fisker Automotive, uma das primeiras empresas automotivas com veículos a bateria. Ele fez carreira como designer
de veículos, criando entre outros, o BMW Z8, o Aston Martin
DB9 e o Aston Martin V8 Vantage. Ele projetou o Fisker Karma, que é descrito como o primeiro veículo de luxo híbrido,
do tipo plug-in, do mundo, embora Elon Musk e seu Tesla

Day 2, AM – Plenary Session
The Economist Debate

Geoffrey Carr, science editor, The Economist
We are here I suppose to question the whole purpose of this
meeting. This meeting is to look at the future of bioethanol, particularly in the context of Brazil. We have here three representatives of what they hope will be the future of transport. One
of whom does indeed think it will be biofuels although not bioethanol. The other two however think that it will be electric, and
that the internal combustion engine will wither. And with it will
wither any form of liquid fuel whether made from plants or dug
out of the ground. So we hope to provoke, we hope to tease, we
hope to confront your expectations and ask whether bioethanol,
biofuels really are any sort of future at all. Or whether perhaps
the future of ground transport at least lies with electric motors.
The three participants on the panel are all chief executives of
their companies. The first one is John Melo who is chief executive of Amyris. He represents the biofuels side of things. Amyris
is a synthetic biology company which tries to make sophisticated chemicals from simple ingredients using bacterial yeast and
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engineered biochemical pathways. It started off making a drug
for malaria but it’s now involved in biofuels and is looking at Brazilian sugarcane as its raw material. Dr. Melo used to work for
British Petroleum so he knows what it is to work in big business.
He hopes that Amyris will become a big business one day. He
once was the e-business advisor to Lord Browne who was then
chief executive of BP and he hopes, I imagine, that Amyris will
one day become as big as BP.
The next person is Henrik Fisker. He is the chief executive of
Fisker Automotive which is one of the first all-battery car companies. He has a distinguished career as a designer of vehicles
– the BMW Z8, the Aston Martin DB9 and the Aston Martin V8
Vantage. He has designed the Fisker Karma which is described
as the world’s first luxury plug in hybrid, although Elon Musk
and his Tesla may have something to say about that, though the
Tesla is rather smaller than the Karma. And he used to work for
Ford, so he is used to big business too.

possam questionar isso, apesar do Tesla ser bem menor que
o Karma. Ele trabalhou na Ford, por isso também está acostumado com empresas grandes.
O terceiro membro de nosso painel é Prabhakar Patil, que
representa os fabricantes de baterias. Ele é presidente da
Compact Power Inc., empresa norte-americana subsidiária
da LJ Chemicals da Coréia. Eles fabricam baterias e estão
trabalhando com a General Motors. Ele trabalhou na Ford
e espera fornecer baterias para veículos híbridos de produção em massa no futuro.

Assim, temos um representante de biocombustíveis e
dois representantes de baterias. A revista The Economist realizou um debate pela web nas últimas semanas e os leitores participantes votaram, em proporção de dois para um,
que o futuro do transporte automotivo está em baterias e
não biocombustíveis. Esse é o desafio de vocês: convencer o
mundo que esta idéia está errada; que os biocombustíveis
são o futuro e que o Brasil fornecerá muita matéria-prima
para estes biocombustíveis.

Geoffrey Carr, John Melo, Henrik Fisker, Prabhakar Patil

The third member of our panel is Prabhakar Patil. He represents battery manufacturing. He is the CEO of Compact Power
Inc., a North American company that is a subsidiary of LJ Chemicals of Korea. They are manufacturing batteries, and they are
dealing with General Motors. He worked at Ford and he hopes to
be providing the batteries for mass production hybrid vehicles
in the future.

So we have one biofuels person and two battery people. The
Economist ran a web debate over the past few weeks, and readers who participated voted basically two to one that the future
of automotive transport lies in batteries rather than biofuels, so
that’s the challenge to you – to persuade the world that they’re
wrong; that biofuels are the future and that Brazil will provide a
lot of the raw materials for those biofuels.
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O fim do petróleo
>> Geoffrey Carr
A era do petróleo realmente está chegando ao fim? O desenvolvimento de diferentes tecnologias será interrompido
se o preço do petróleo permanecer baixo? Se sim, haverá algum futuro para essas novas tecnologias, ou simplesmente
voltaremos para o petróleo?
>> John Melo
Comecei na indústria de petróleo quando o barril custava
US$ 9, por isso não acho que os preços hoje estejam baixos.
A tecnologia continua a nos surpreender e não tenho certeza se diria que o petróleo está morto. Posso imaginar que o
petróleo fique cada vez mais caro, por isso a pergunta deve
ser – com o petróleo cada vez mais caro, para que ele será
usado? Como fazer o uso mais eficiente ou eficaz do petróleo
extraído, a qualquer custo? Sou mais pragmático, acho que o
petróleo ficará cada vez mais caro, e nós ficaremos cada vez
mais sábios com relação à fonte de petróleo usada.
O que me anima é estar em um país onde o futuro do
petróleo está presente. Não penso no Brasil como etanol
– mais importante, penso no Brasil como cana-de-açúcar,

como incrível fonte renovável de matéria-prima. A pergunta é – o que fazemos com a matéria-prima? Se for a nova
fonte de combustível, e se for mais barata, e mais importante, se for uma fonte menos prejudicial ao meio ambiente,
como fazemos o melhor uso e como usá-la no lugar certo?
Será como combustível para transportar bens pelo mundo,
transportando pessoas e aviões pelo mundo, fazendo produtos químicos pelo mundo ou fazendo etanol?
Há uma grande variedade de aplicações para aquilo que é
chamado de a principal matéria-prima renovável do mundo, e acho que o Brasil estará no centro disso ainda por bastante tempo. Não acho isso porque prevejo o fim do petróleo, mas porque o petróleo pode não ser o hidrocarboneto

The end of oil
>> Geoffrey Carr
Is the age of oil really drawing to a close? And will the developments of your technologies, your various technologies, be stalled
if the price of oil remains low? If it does, will there be any future
for these new technologies, or will we just go back to oil?

>> John Melo
I started in the oil industry when oil was around US$9 a barrel, so I don’t consider today’s prices low. Technology continues
to amaze us and I am not sure that I would think of oil as being
dead. I might consider oil becoming more and more expensive
over time, and so the question should be – with more and more
expensive oil, what do you use it for? How do you make the most
efficient or effective use of whatever oil we do extract, at whatever cost? So I am more a pragmatist, in thinking of oil becoming
more and more expensive and us getting smarter and smarter
about the source of the oil we use.
What’s exciting for me is being in a country where the future of oil is present. I don’t think of Brazil as ethanol – more
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importantly, I think of Brazil as sugarcane, as a fantastic renewable feedstock. So the question is – what do we do with that
feedstock? If it is the new source of oil, and if it is less expensive, and more importantly if it is a source that is better for the
environment, then how do we make best use of it and how do
we use it in the right places? Will that be as fuel for transporting goods around the world; transporting people and planes
around the world; making chemicals around the world; or making ethanol?
There’s a broad range of application for something called the
world’s leading renewable feedstock, and I think Brazil will be at
the center of that for a long time to come. I don’t think that because I see the end of oil; I think that because oil may be not the
most practical hydrocarbon to use to solve some of the world’s
needs, especially as the world continues to evolve.

mais prático para resolver algumas necessidades globais,
principalmente enquanto o mundo continua a evoluir.
>> Henrik Fisker
Com certeza já tivemos o pico do consumo de petróleo,
pelo menos no que se refere a automóveis. Haverá uma
queda no uso da gasolina e o uso de eletricidade deve crescer bastante. Haverá um aumento significativo nos próximos 10 anos, e imagino que a maioria dos fabricantes automotivos provavelmente vai oferecer aproximadamente
50% da frota com algum tipo de motor elétrico. No entanto,
nos últimos 50 anos, ou mais, desenvolvemos uma grande
infra estrutura com postos de gasolina e deve levar algum
tempo antes de termos uma infra estrutura onde eletricidade está disponível de maneira similar.
A Fisker Automotive oferece carros movidos a bateria,
mas também temos uma pequena linha de motores que
usa gasolina. Esta deve ser a transição até chegarmos ao
ponto em que as baterias sejam potentes e baratas o sufi-

“

ciente. As pessoas querem a autonomia que a gasolina oferece, simplesmente pelo conforto e a sensação de liberdade.
Veremos a gasolina ainda em uso, mas diminuirá a partir
de agora na indústria automotiva.
>> Prabhakar Patil
Nesse momento, há combustíveis fósseis que são provavelmente a melhor fonte de energia, em termos de eficiência de custo e eficiência de energia, razão pela qual
os usamos. Mas estamos no meio de um embate, e temos
de tomar uma posição entre oferta e procura. Observem o
que houve na indústria automotiva dos EUA – só no último
ano, ou em um ano e meio, a indústria virou de cabeça para
baixo. É nessa velocidade que as coisas podem mudar, se
não forem tomadas medidas preventivas. Seria prudente
que analisássemos as alternativas ao petróleo. A mudança
gradual do tipo non-plug-in e híbrido, para o tipo plug-in e
híbrido, e então para o motor puramente elétrico, é a que
tem maior potencial.

Penso no Brasil como cana-de-açúcar,
uma fantástica matéria prima renovável”

“I think of Brazil as sugarcane,
as a fantastic renewable feedstock”
| John Melo
>> Henrik Fisker

We have definitely seen the peak of oil consumption, at least
when it comes to automobiles. We are going to see a drop in gasoline use and electricity will increase quite a lot. We are going to
see a dramatic increase in the next 10 years, and I can imagine that
most car companies will probably offer up to about 50% of their
vehicles being somewhat electric driven. However we have spent
more than the last 50 years developing a great infrastructure with
gasoline stations and it’s going to take quite a while before we have
an infrastructure where electricity is available in the same way.
Fisker Automotive has battery powered cars but we also have
a small range extending engine which of course uses gasoline.
That is probably going to be the transition until we get to a point
where batteries are powerful and cheap enough. People want the
range that a gasoline car offers, simply because of comfort and a

feeling of freedom. So we’re going to see gasoline being used but
it’s going to fall from now on in the automotive industry.

>> Prabhakar Patil
Right now there are fossil fuels that are probably the best
source of energy, best for cost efficient and for energy efficient,
and that’s why they’re around. But we are in the middle of this
squeeze that we have to respond to one side of this supply and
demand. Look what happened in the U.S. automotive industry –
just in the last year, year and a half, the industry has been turned
upside down. That’s the rate at which things can change if you
don’t take actions to prevent it. It is prudent for us now to look
at alternatives for oil. Going gradually from the non-plug and hybrid to plug and hybrid to pure electric probably holds the most
potential going forward.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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Tecnologia verde
>> Geoffrey Carr
Qual de suas avançadas tecnologias é a mais verde? É
mais ecológico usar baterias que frequentemente dependem de usinas movidas a carvão, ou usar biocombustíveis
que fazem parte do ciclo natural de carbono, mas que ainda
assim é produto de terras que poderiam ser resultado de
desmatamento? Há dúvidas quanto ao modo como o biocombustível afeta o ciclo de carbono do solo, e se libera dióxido de carbono e óxidos nitrosos, potentes gases de efeito
estufa. Ambas as tecnologias têm impacto em termos de
gases de efeito estufa, embora menor do que combustíveis
fósseis. Considerando apenas o impacto de gases de efeito
estufa, qual delas pode ser considerada mais ecológica?
>> Henrik Fisker
Devemos analisar isso de um ponto de vista diferente,
ao invés de tentar calcular qual opção é atualmente a mais
ecológica. Precisamos olhar para o futuro, e acho que o futuro é que queremos gerar energia de forma local em cada
país, ao invés de transportá-la, como fazemos hoje com o
petróleo. Começar a usar a eletricidade basicamente signi-

Green technology
>> Geoffrey Carr
Which of your advanced technologies do you think is the
greener? Is it greener to use batteries that frequently rely on
coal powered power stations or is it greener to use biofuels
that are part of the natural carbon cycle, but that nevertheless have been derived from land which may well have been
cleared? There are questions about the way it (biofuel) affects
the carbon cycle of the soil, and whether it’s releasing carbon
dioxide and also nitrous oxides which are powerful greenhouse
gases. So both of these technologies have a greenhouse gas
impact of their own, although it’s less than fossil fuels. Looking
just at the greenhouse gas impact, which of them do you think
is the greener?

>> Henrik Fisker
We have to look at it from a different point of view, rather than
just trying to calculate which option is currently the greenest.
We have to look into the future, and I think the future is that
we want to generate energy locally in each country, rather than
transporting it like we do now with oil. Starting to use more
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fica que vamos aparelhar cada país para que no futuro use
o meio mais ecológico possível de fazer eletricidade. Pode
ser solar, eólica, hidráulica ou de outra fonte.
>> Geoffrey Carr
Pode vir, por exemplo, da biomassa de cana-de-açúcar?
>> Henrik Fisker
Pode ser, ao menos até que estejamos prontos. Mas a
questão é a transição. Temos de chegar ao ponto em que,
por exemplo, os veículos usem eletricidade cada vez mais.
Assim, podemos nos preparar para o desenvolvimento correto no futuro. Podemos usar etanol para gerar eletricidade
no início, por que não?
>> Geoffrey Carr
Por que usaria etanol ao invés da biomassa crua? Por que
passar por uma etapa adicional de processamento?
>> Henrik Fisker
Não precisa, estou dizendo apenas que é possível.
>> Geoffrey Carr
O que você acha que é mais ecológico?

electricity basically means setting up each country so that in the
future it will hopefully use the greenest possible way of making
electricity. That might be solar, it might be wind, it might be water or something else.

>> Geoffrey Carr
Might it, for example, be sugarcane biomass?

>> Henrik Fisker
Well, it could be that, at least until we get ready. But the point
is the transition. We’ve got to get to the point where for example
vehicles are using more and more electricity. That way we set ourselves up for the right development in the future. It could be that
we use ethanol to generate electricity in the beginning, why not?

>> Geoffrey Carr
Why would you use ethanol rather than the raw biomass?
Why would you go through that extra processing step?

>> Henrik Fisker
You don’t have to, I’m just saying it’s possible.

>> Geoffrey Carr
Which do you think is the greener?

>> John Melo
Sou um pouco parcial. Obviamente, acredito que um combustível que pode emitir 80% menos emissões de gases de
efeito estufa – ou menos ainda – e reduzir as emissões nocivas hoje é uma solução melhor do que alguma coisa no futuro. Desisti de tentar prever o que vai acontecer em 30 ou 40
anos, e tento pensar em um horizonte de 20 ou 25 anos. Neste horizonte, é difícil observar outra solução prática que seja
economicamente viável e que os consumidores prefiram,
que é uma questão que não pode ser desconsiderada.
Acompanho de perto as vendas de veículos nos EUA. No dia
em que o galão de gasolina caiu para menos de US$ 2, as vendas de SUV deram um salto de 30% a 40%. Isso nos quatro meses mais recentes. Sei que os consumidores nos EUA às vezes
são um pouco teimosos, mas é interessante pensar em como
os consumidores fazem suas escolhas. E é interessante observar que as vendas de veículos elétricos nos EUA, predominantemente híbridos, ainda são muito poucas e estão abaixo das
expectativas da maioria dos fabricantes. É um problema de
adoção, que deve persistir durante algum tempo ainda.
>> Geoffrey Carr
Mas esses veículos híbridos não são veículos elétricos no
sentido estrito, pois o combustível usado é a gasolina. Eles

>> John Melo
I am a little biased. Obviously I believe that a fuel that can today
deliver 80% lower greenhouse gas emissions – or better – and can
reduce noxious emissions today is a better solution for now than
something in the future. And I’ve pretty much given up trying to
predict what happens 30 or 40 years from now. So I try to think
about the next 20 to 25 year horizon. And in that horizon it’s hard
to see another practical solution that is economically viable and
that consumers prefer, which is a point that can’t be overlooked.
I track U.S. vehicle sales very, very closely. The day U.S. gasoline
prices dropped below US$2 a gallon, SUV sales jumped by 30% to
40%. That was within the last four months. Now I know U.S. consumers are sometimes a bit wacky, but it’s interesting to think
about how consumers make their choices. And it’s interesting
to note that U.S. electric vehicle sales, predominantly hybrid, are
still very small and are below the expectations of most original
equipment manufacturers for sale in the U.S. That’s an adoption
issue, and one that is going to stay with us for quite some time.

>> Geoffrey Carr
But those hybrid vehicles are not electric vehicles in any meaningful sense, because the fuel going into them is gasoline. They
just use an electric system to make that gasoline much more
efficient. What we are talking about is a very different sort of

usam um sistema elétrico para que a gasolina fique mais
eficiente. Estamos falando de uma tecnologia bastante diferente – tecnologia plug and play, onde a fonte principal
de energia é a eletricidade proveniente de uma unidade de
geração, embora nos EUA há 60% de probabilidade dessa
eletricidade ser gerada por carvão. Nesse momento, isso
não parece muito promissor.
>> John Melo
O consumidor dos EUA levou 30 anos para aceitar os primeiros veículos a diesel. Se você perguntar ao consumidor americano como ele vê o diesel, todas as impressões de hoje têm
origem nos veículos a diesel de 30 anos atrás, e predominantemente da General Motors. Assim, a partir das experiências
iniciais, os consumidores ficam com impressões duradouras.
De fato, os veículos híbridos nos EUA estão criando a primeira
impressão que ficará no futuro para os carros elétricos.
>> Prabhakar Patil
Concordo plenamente. Parte disso está ligada ao custo
de uma pessoa adquirir um carro novo, e a seriedade dessa
decisão, comparado a produtos eletrônicos, onde as coisas
mudam muito rapidamente. Historicamente, se você considerar as indústrias automotivas, há um ciclo de 20-25 anos

technology – plug and play technology where the primary fuel
source is electricity from a power station, although in America
that is 60% likely to have been coal fired, I think, if I have the
numbers right. So at the moment it doesn’t look too great.

>> John Melo
It’s taken the U.S. consumer 30 years to get over the first diesels. When you ask U.S. consumers how they perceive diesel, all
of their impressions today come from diesels of 30 years ago,
and predominantly General Motors diesels. So consumers make
lasting impressions from early experiences. In effect the hybrid
vehicle in the U.S. is setting the first impression for what the
electric car does in the future.

>> Prabhakar Patil
I absolutely agree. Part of it has to do with the amount that
it costs a person to buy a new vehicle, and the seriousness of
that decision, as opposed to consumer electronics where you
see things changing very quickly. Historically, if you look back in
the automotive industries, there’s maybe a 20-25 year cycle before something gets introduced. Look at radial tires or anti-lock
brakes before they became mainstream.
I think hybrids represent a path to electrification, for people
to become more comfortable. In fact, I think that plug-ins offer a
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para a introdução de novidades. Pense nos pneus radiais ou
nos freios ante-trava, antes de se tornarem o padrão.
Acho que veículos híbridos representam um caminho
para a eletrificação, para que as pessoas se sintam mais
confortáveis. Na verdade, acho que os modelos plug-in oferecem um bom caminho a ser trilhado até o veículo integralmente elétrico, pois embora as estatísticas mostrem
que 85% dos trajetos sejam de menos de 40 milhas, você
sabe que quando o marcador de combustível indica menos
de dois galões, você começa a procurar um posto. E isso é a
autonomia máxima que um veículo elétrico pode oferecer.
A questão é que as pessoas precisam se sentir confortáveis
e, com experiência, elas perceberão que a distância de 40
milhas para o nosso veículo elétrico pode atender a maioria de suas necessidades. Assim, o cenário para a transição
para o veículo integralmente elétrico estará montado.
>> Henrik Fisker
Não acho que possamos usar os híbridos atuais como
exemplo do que o futuro oferece. O veículo híbrido atual tem um fator de “sentir-se bem” que as pessoas precisavam, e foi com um pouco de sorte que a Toyota criou o
Prius, e tudo acabou se combinando – o preço da gasolina
subindo. Mas se observarmos os híbridos hoje, a melhoria
em termos de economia de combustível é de apenas 10% 15%. E os veículos são muito pequenos.

very good path to full electric, because even though the statistics
say that 85% of journeys are less than 40 miles, you know that
when your gas gauge goes down to two gallons you start looking for a gas station. And that’s the full range that an electric
could provide. The point is that people need to get comfortable,
and with experience they will see that the 40 mile range of our
electric vehicle can meet most of their requirements. That will
set up the stage for transitioning to the full electric vehicle.

>> Henrik Fisker
I don’t think you can take the current hybrids as an example
of what the future will bring. The current hybrid is a little bit of a
feel-good factor that people needed, and it was somewhat of a
piece of luck that Toyota came up with the Prius and everything
kind of fitted with it – gas prices going high. But if you look at a
hybrid today, the improvement in fuel economy is, I don’t know,
only 10% - 15%. And of course the vehicles are very small.

>> Geoffrey Carr
So in other words it’s greenwash?

>> Henrik Fisker
Well, you have to compare it to another small vehicle. We don’t
have any real electric vehicles on the road in terms of four-door
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>> Geoffrey Carr
Em outras palavras, é um ecológico para inglês ver?
>> Henrik Fisker
É preciso compará-lo a outro carro pequeno. Quando pensamos em carros de quatro portas que podem ser usados por famílias, não há veículos elétricos de verdade nas ruas. O veículo
puramente elétrico ainda tem um problema de autonomia, e,
portanto, ansiedade. As pessoas têm medo de ficar paradas
com um veículo elétrico. Com o híbrido do tipo plug-in, temos
o veículo elétrico e 98% das pessoas dirigem menos de 80 km
por dia, assim, se você tem um carro elétrico com uma bateria
pequena que pode rodar 80 km, tudo bem. O problema é o que
fazer quando você anda mais que isso? É aí que entra o motor
que amplia a autonomia. Você tem um pequeno motor a gasolina que se liga e gera eletricidade na única vez ao mês, ou a
cada três meses, em que você roda um pouco mais.

“

Temos de chegar ao
ponto em que os veículos usem
eletricidade cada vez mais”
“We’ve got to get to the point
where vehicles are using more
and more electricity”
| Henrik Fisker

vehicles that families can use. The pure electric still has an issue with range, and therefore anxiety. People are afraid to get
stuck with an electric vehicle. With the plug-in hybrid you have
the electric and 98% of people drive less than 80 km a day, so if
you have an electric vehicle with a small battery that you can
do 80 km, and that’s fine. The problem is what do you do when
you go further? Well, that’s where the range-extending engine
comes in. You have a small gasoline engine that turns on and
generates electricity on that one time a month or one time every
three months that you go further.

>> Geoffrey Carr
That doesn’t alter the question about why I would want to buy
an electric vehicle instead of a biofuel. If I’m a green consumer, if

>> Geoffrey Carr
Isso não altera a pergunta que se faz – ‘Por que eu preferiria um carro elétrico a um movido a biocombustível?’ Se
sou um consumidor ecologicamente consciente, se quero
causar boa impressão aos vizinhos ou a mim mesmo, por
que eu preferiria um veículo elétrico a um veículo a biocombustível? Baseado no impacto ambiental?
>> Henrik Fisker
A questão se refere às emissões em cidades grandes como
São Paulo, Nova York ou Londres, onde a maioria dos carros é
usada. Não dá para olhar um veículo e dizer ‘esse é de apenas
80%’. A questão de um veículo elétrico é que há emissão zero
no meio ambiente onde ele opera. Claro que há gases de efeito estufa em outro local, mas a concentração de poluição está
nas cidades grandes, onde há mais trânsito. A razão porque
o consumidor compraria um veículo elétrico é por ter zero
emissões nas áreas mais congestionadas onde as pessoas di-

rigem. Esse é o meio mais rápido de diminuir as emissões em
nossas cidades, onde a maioria de nossos filhos são criados e
crescem em meio à poluição.
>> John Melo
Eu discordo. Acho que a maioria das pessoas em Los Angeles discordaria. É interessante como a poluição da China
chega em Los Angeles.
>> Geoffrey Carr
Quer dizer que a poluição acaba na China?
>> John Melo
Não, a poluição na China acaba em LA, através de correntes de ar. Não gostaria de dizer que fico feliz em fazer
com que São Francisco fique mais limpa, se isso significa
que poluímos a área de Sacramento com enormes usinas, e
fazemos com que o ar de lá fique sujo.
>> Geoffrey Carr
Esse é um ponto interessante, pois há diferentes níveis de
ecologia. Esse debate normalmente segue com relação ao
CO2 e óxido nitroso na atmosfera – o aquecimento devido
a gases de efeito estufa. Mas há também a questão mais
local, como por exemplo, se estamos poluindo os pulmões
das crianças.

down emissions in our cities where most children live and grow
up with pollution.

>> John Melo
I would take exception to that. I think that people in Los Angeles would take exception to that. It’s interesting how the pollution in China ends up in LA.

>> Geoffrey Carr
I want to look good in the eyes of my neighbors or in myself, then
why would I buy an electric vehicle rather than a biofuel vehicle?
On the basis of its environmental impact?

>> Henrik Fisker
Well, the point is the emissions in big cities like Sao Paulo, New
York or London where most cars are used. You can’t simply look
at a vehicle and say, well, this one is just 80%. The point of an
electric car is that it has zero emission in the environment where
we live. Sure, there are greenhouse gases somewhere else but
the concentration of pollution is in the big cities where most of
the traffic is. So the reason a consumer would buy an electric
vehicle is because it has zero emission in the most congested areas where people drive. And that will be the fastest way to bring

You mean the pollution ends up in China?

>> John Melo
No, the pollution in China ends up in LA, via the air currents.
I would not like to say that I’m happy to make San Francisco’s
cleaner if it means we pollute in the Sacramento area with big
power plants and we make the air there dirty.

>> Geoffrey Carr
This is an interesting point, because there are different levels
of greenery. This debate is usually conducted at the level of CO2
and nitrous oxide in the atmosphere – greenhouse gas warming. But there is also the much more local question of whether
we are polluting kids’ lungs, for example.
São Paulo Ethanol Summit 2009

51

>> Henrik Fisker
A questão não é que queiramos transferir a poluição. Temos de começar em algum lugar e como fabricante automotivo não posso solucionar toda a cadeia energética, mas
ao menos posso solucionar a área do carro, fazer com que o
carro tenha zero emissões. Não é de a minha responsabilidade fazer usinas. Meu ponto é que as usinas devem gerar
eletricidade com zero de emissões, ou da forma mais ecológica possível. Não sou responsável por como é feita, mas
acho que veículos verdes são um começo.
>> Geoffrey Carr
Você realmente não é responsável, mas se você anuncia
ao consumidor, você está vendendo seu veículo a bateria
como sendo uma tecnologia verde.
>> Henrik Fisker
Não, deixe-me responder. Em primeiro lugar, temos um
grande painel solar no carro, que gera energia suficiente

“

para até 400 a 500 quilômetros por ano com emissões zero,
se você mora em uma região com sol. Você pode colocar
painéis solares no teto de sua casa e fugir totalmente da
rede de distribuição, e carregar seu carro dessa forma. Se
você realmente deseja ser ecológico, pode ser. É uma questão de quanto você pode gastar para isso, e o fato hoje é que
a maioria das pessoas não consegue colocar painéis solares
no teto e gastar US$ 80 mil em um carro. Nosso carro custa US$ 80 mil. Não é barato, pois sua tecnologia custa caro.
Mas acho que não podemos falar o tempo todo sobre o que
seria maravilhoso, também precisamos fazer alguma coisa,
e o que fizemos foi criar um veículo híbrido do tipo plug-in
que vamos lançar no mercado no final do ano.
>> Prabhakar Patil
O híbrido do tipo plug-in é um bom passo para chegarmos ao veículo puramente elétrico. Mas a outra questão
está relacionada com a poluição criada onde a eletricidade é gerada. Hoje, nos EUA em especial, parte significativa

Veículos híbridos representam um caminho para a eletrificação, para que as pessoas se sintam mais confortáveis”

“Hybrids represent a path to electrification, for people to
become more comfortable”
| Prabhakar Patil

>> Henrik Fisker

>> Henrik Fisker

The point is not that we want to transfer the pollution. We
have to start somewhere, and as an automobile manufacturer
I cannot solve the entire chain of how energy is made, but I can
at least solve the area of the car, make the car zero emission. It’s
not my job to make power plants. My point is that power plants
have to generate zero emission electricity, or electricity as green
as possible. I’m not in charge of how that’s done, but I think getting green vehicles is a beginning.

No, let me answer that. First of all we have a large solar panel
on our car which generates enough for up to 400 to 500 kilometers per year with zero emission if you live in a sunny area. You
can put solar panels on the roof of your house and go completely off the grid and charge your car that way. So if you seriously
want to be green, you can do it. It’s all a matter of how much you
can afford to do, and of course the fact today is that most people
cannot afford to go out and put solar panels on their roof and
spend US$80,000 on a car. Our car is US$80,000. It’s not cheap,
because its technology is expensive. But I believe we can’t just
talk all the time about what would be great, we also have to do
something, so what we did was we created a plug-in hybrid that
we’re going to bring to market at the end of this year.

>> Geoffrey Carr
You’re certainly not in charge of it but you’re marketing it to
the consumer, you’re selling your battery driven car as a green
technology.
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>> John Melo
Acho que depende de onde você está no mundo. O Brasil
teve muito sucesso em fazer com que o etanol fosse parte

integrada da infraestrutura, de fato cobrindo 50% das necessidades de gasolina. Em geral, para que o mundo caminhe cada vez mais em direção a uma pegada de carbono
menor, precisamos de combustíveis melhores. Realmente
precisamos de mais impacto sobre a pegada de carbono, de
forma consistente no mundo inteiro.
A segunda questão é que precisamos de um combustível
que consiga se adequar à infraestrutura existente. Há mais
de US$ 1 trilhão investidos na infraestrutura da cadeia de
fornecimento para que os hidrocarbonetos se movimentem pelo mundo. Essa infraestrutura não vai desaparecer
amanhã e é muito difícil fazer uma infraestrutura paralela.
Por isso é importante que os combustíveis se integrem diretamente no modelo existente.
Também acho que precisamos de um combustível que
seja tão bom ou melhor – o que chamamos de ‘combustíveis que não comprometem’. Isso é fundamental para o
consumidor, pois ele não gosta de fazer uma escolha, ou
uma troca que implica na perda de algumas vantagens existentes. Os consumidores querem uma solução onde saem
ganhando. Querem ser ecológicos, querem ter um melhor
rendimento, e querem que o veículo tenha rendimento tão
bom ou melhor do que tem hoje. Os combustíveis precisam
atender as necessidades dos consumidores para conseguir
uma adoção rápida pelo mercado.

>> Prabhakar Patil

>> John Melo

The plug-in hybrid is a good step for us to get to full electric.
But the other point is related to the pollution being created
where the electricity is generated. Today in the U.S. in particular
a significant portion of electricity is generated from coal. But as
we go forward the capacity will be replaced by renewables. Yesterday Bill Clinton talked about the capability to generate strictly
wind-based electric power, but that requires an improvement in
infrastructure. Batteries provide another means of temporarily
storing that electricity, because part of the problem of wind and
solar power is that it’s not a continuous source. So things are
moving in that direction. Also, studies have shown that even if
10% of the vehicle population in the U.S. switched over to electric
usage you would not need to add a single wattage of capacity.

I think it depends where you are in the world. Brazil has been
very successful in making ethanol a fully integrated part of the
infrastructure and actually providing half of the needs of the
gasoline pool. In general, for the world to move more and more
to a lower carbon footprint fuel, we will need better fuels. We
really do need a much stronger impact around the carbon footprint, consistently across the world.
The second point is that we need a fuel that can plug into the
current infrastructure. There’s over a trillion dollars invested in supply chain infrastructure to move hydrocarbons around the world.
That infrastructure isn’t going to go away tomorrow and it’s very
difficult to build a parallel infrastructure, so it’s really important
having fuels that blend directly into the existing fuel pool.
I also think we need a fuel that is as good or better – what
we call “no compromise fuels”. This is critical for the consumer,
because he doesn’t like to make a choice or a trade off. Consumers want a win-win solution. They want to be green, they want
to get better mileage, and they want their vehicle to perform as
well or better than it does today. Fuels are going to have to meet
the consumers’ requirement to be able to get fast adoption in
the market.

da eletricidade é gerada a partir de carvão. Mas conforme
evoluímos, a capacidade (de geração) será substituída por
fontes renováveis. Bill Clinton falou sobre a capacidade de
gerar eletricidade eólica, mas que exige melhorias na infraestrutura. As baterias oferecem outro meio de armazenagem temporária de eletricidade, pois parte do problema da
energia solar e eólica é o fato de não serem uma fonte contínua. As coisas estão seguindo nesta direção. Além disso,
estudos mostram que mesmo se 10% da frota de veículos
nos EUA for mudada para veículos elétricos, não será necessário acrescentar nem mesmo um watt à capacidade
instalada.
>> Geoffrey Carr
Sua empresa não está envolvida com etanol. Sua empresa está criando combustíveis bem mais sofisticados, que
se assemelham mais àqueles feitos a partir de petróleo.
O quanto você acha que a adoção da tecnologia de biocombustíveis depende disso, ao invés do uso do etanol?
É uma característica necessária do futuro ou apenas uma
vantagem?

>> Geoffrey Carr
Your company is not involved in ethanol. Your company is
designing much more sophisticated fuels which more closely
resemble ones made from petroleum. How much do you think
the adoption of biofuel technology depends on that, rather than
using ethanol? Is that a necessary feature of the future or just an
advantageous feature?
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Perguntas da platéia
O Brasil hoje tem um problema com reciclagem
de automóveis. A cinco quilômetros daqui, há 25
mil carros ao lado de uma represa de São Paulo. É relevante
questionar se há tecnologias para tratar de forma adequada as baterias de carros elétricos, para que não poluam as
bacias hidrográficas. Acho que os países que não tenham
recursos enfrentarão um problema.
Parece que a China vai liderar o futuro em termos
de tecnologia de baterias e gostaria de saber se os
senhores mantêm operações na China e o que acham das
tecnologias de baterias BYD e A123.

Se, por força de uma medida governamental, todos tivessem de dirigir carros elétricos – qual seria a necessidade em termos de empresas de energia em um país como
os EUA, com 200 milhões de carros movidos a eletricidade?
>> Prabhakar Patil
As baterias de lítio-íon são essencialmente 100% recicláveis. Na verdade, este foi um de nossos critérios, a dispensa
total do uso de aterros. O lítio é bastante não tóxico, sendo
prescrito até para tratamento de transtornos de bipolaridade entre outras doenças, e é inofensivo ao meio ambiente. Alguns dos demais materiais usados, como o cobre e a
folha de alumínio, têm valor comercial, razão porque já há
operações em andamento que visam a reciclagem dessas

“

Precisamos de um
combustível que seja
tão bom ou melhor – o que
chamamos de combustíveis
que não comprometem”

“We need a fuel that is as
good or better – what we
call no compromise fuels”
| John Melo

Audience questions
Brazil today has a problem with automobile recycling.
Just five kilometers from here there are 25,000 cars beside a São Paulo city reservoir. So it’s very relevant to ask if there
are technologies to adequately deal with batteries from electric
cars, so that they don’t pollute water courses. I think countries
that lack resources will face a problem.
It looks like China is going to be leading the future in
battery technology and I was wondering if the two
gentlemen have any operations in China and what they think
about BYD and A123 battery technology.
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If through some government regulation everybody
had to drive an electric car - what would be the requirement in power companies in say a nation like the United States
with 200 million cars with electricity?

>> Prabhakar Patil
Lithium-ion batteries are essentially 100% recyclable, in fact
that’s been one of our criteria, that it be completely landfill free.
Lithium itself is actually pretty non-toxic, in fact it’s prescribed
for bipolar disorders and so forth, so it’s not environmentally
harmful. Some of the other materials that are used, like copper
and aluminum foil and so forth, have commercial value, so there
are operations already being set up to recycle these batteries. In

baterias. Embora ainda não estejamos em produção, várias
pessoas entram em contato perguntando sobre o contrato para reciclagem de nossas baterias. Assim, acredito que
haja bastante valor para recapturar e reciclar quase 100%
das baterias de lítio-íon, e a infraestrutura para isso está
sendo criada nesse exato momento.
>> Henrik Fisker
Prefiro falar sobre a China. Não acho que a China será
líder no desenvolvimento de veículos elétricos; acho que
os EUA, no momento tem a possibilidade de assumir essa
liderança. A maioria das novas empresas produtoras de
veículos elétricos está nos EUA, e é claro que a Fisker Automotive é uma delas.
Há uma corrida para a fabricação de carros elétricos, simplesmente por meio da inclusão de uma bateria a qualquer
tipo de veículo que se movimente. Porém, acabamos por esquecer que desenvolvemos o carro há mais de 100 anos e chegamos a um ponto em que é um produto bastante sofisticado, sendo possivelmente o produto mais regulamentado do
mundo. Diria até que hoje é mais difícil colocar um carro nas
ruas do que um foguete no espaço, devido a todas as regulamentações e testes de acidentes que devem ser atendidos.
Hoje, os carros chineses mencionados antes que são movidos a bateria não têm chance de ser vendidos nos EUA

fact, even though we are not yet in production, I get calls from
people asking for the contract to recycle our batteries. So I think
there is enough value to recapture and recycle close to 100% of
lithium-ion batteries, and the infrastructure is being put in place
as we speak.

>> Henrik Fisker
I would rather address China. I actually don’t think China will
lead in the development of electric vehicles; I think the United
States has the possibility right now of leading. There are probably the most start-up electric car companies in the U.S., and of
course Fisker Automotive is one of them.
What’s happening right now is that there’s a rush into making electric cars simply by adding a battery to any sort of vehicle
that can move. What we tend to forget is that we have developed the car over 100 years and are now at a point where it’s a
very sophisticated product, and it is probably the most regulated
product in the world. I would actually say it’s more difficult to
put a car on the road than it is to put a rocket into space at this
point in time, given all the regulations and crash tests it has to
fulfill.
Right now the Chinese cars that were mentioned earlier that
are driving around with batteries have no chance of being sold

ou na Europa pois simplesmente não são certificados para
todos os requisitos legais necessários. Não atendem os padrões de qualidade que esperamos.
Acredito que alguns dos líderes na produção de baterias de lítio-íon e de desenvolvimento técnico, ao menos
em parte, estão nos EUA - A123 e Enerdel, principalmente
Enerdel, é um bom exemplo de que estamos trabalhando.
A maioria das pessoas esquece que não basta colocar uma
bateria e um motor elétrico em um carro; é preciso redesenhar todo o veículo. Não vou entrar em detalhes, mas é
preciso entender que a integração veicular envolve mais de
três mil peças, às vezes até mais de cinco mil peças. Todas
devem ser integradas, devem funcionar e têm de passar por
testes de acidentes. É aí que a tecnologia e o entendimento
sobre a construção de veículos é tão importante. A Europa e
os EUA ainda seguem na liderança.
A pergunta agora é se haverá meios financeiros suficientes nos EUA e na Europa para apoiar o desenvolvimento
dessa tecnologia. É aí que há uma possibilidade de a China
ter a liderança nos próximos anos, se os meios financeiros
não forem disponibilizados para as empresas, pois são precisos centenas de milhões de dólares para investir na indústria automotiva. Não importa o tipo de veículo que você
faz. Então ainda acredito que haja algum grau de liderança
dos EUA, mesmo sobre a China.

in either the U.S. or Europe because they simply aren’t certified
for all the necessary legal requirements. They are not up to the
quality standards that we expect.
I believe right now that some of the leading manufacturers of
lithium-ion battery and of technical development, at least some
of it is happening in the U.S. – A123 and Enerdel, specially Enerdel,
is a good example that we are working with. What most people
forget is that you don’t just drop a battery and an electric motor
into a car; you actually have to redesign the entire vehicle. I don’t
want to go into all the specifics here, but you have to understand
that vehicle integration involves more than 3,000 parts, sometimes more than 5,000 parts. All these must be integrated; they
have to work and they have to be crash tested. This is really where
the technology and understanding of how to build vehicles are
important. Europe and the U.S. still have the lead in that.
The question now is – will there be enough financial means
in the U.S. and Europe to back the development of this. This is
where there is a possibility that China for instance could get
ahead in the next couple of years if the financial means are not
available for the companies, because you need hundreds of millions of dollars to invest into the car industry. It doesn’t matter
what type of vehicle you do. So I still believe there is somewhat
of a lead in the U.S. even over China right now.
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>> Geoffrey Carr
Mas não é possível que aconteça o contrário, sendo a China um país com menos regulamentações, o país pode estar
apto a fazer mais experimentos e desenvolver coisas que
não podem ser desenvolvidas no Ocidente? E, em essência,
atuar como um skunkworks1?
Para mim, a verdadeira distinção deve ser feita entre o futuro dos biocombustíveis e o futuro das baterias – concordo
que o petróleo esteja a caminho do fim e acho que isso é a)
desejável, e b) provável. Mas o futuro dos biocombustíveis
é essencialmente um negócio tradicional. É a busca de algo
que combine com a infraestrutura existente. A vantagem
é que combina com a infraestrutura existente, enquanto o
futuro do veículo elétrico é uma tecnologia disruptiva, no
sentido clássico. É algo que atinge uma meta existente e que
conta com um mercado existente, mas usando um método
completamente diferente. Estas tecnologias são muito perigosas para empresas existentes. Muitas vezes aparecem em

“

Por que eu preferiria um
carro elétrico a um movido
a biocombustível?”

>> Geoffrey Carr
But is it not possible to take the contrary position, that China
being a much less regulated country will be able to experiment
and develop things that cannot be developed in the West? And
in essence act like a skunkworks?
To my mind the real distinction is between the biofuel future
and the battery future – I accept that petroleum is on the way
out, and I think that is a) desirable and b) likely. But the biofuel
future is essentially business as usual. It’s finding something
that fits with the existing infrastructure. Its advantage is that
it fits with the existing infrastructure, whereas the electric
future is a classic disruptive technology. It is something that
achieves an existing goal and has an existing market, but by a
completely different method. Such technologies are very dangerous to existing companies. They often appear in areas that
are not much governed, not much regulated, and existing companies look on with horror because there’s very little they can
do about it. China being a less regulated country; the Chinese
companies can experiment with this. They can come up with
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áreas com menor nível de regulamentação, e as empresas
existentes as olham com medo, pois há muito pouco que
possam fazer. Sendo um país com menos regulamentações,
as empresas na China podem experimentar mais. Podem
criar algo que funciona e ir para os EUA ou para a Europa e
dizer ‘Isso funciona, é seguro, é eficaz, suas regulamentações
são, de fato, uma barreira comercial e vamos até a Organização Mundial de Comércio - OMC , para derrubá-las’.
>> Henrik Fisker
Vejo isso de outra maneira. Concordo que seja uma tecnologia disruptiva e concordo que as antigas empresas automotivas provavelmente têm uma dificuldade maior para se ajustar rápido o suficiente, pois é necessário pensar de maneira
completamente diferente. É preciso repensar como desenvolver um veículo. No entanto, a vantagem nos EUA e na Europa
hoje é que entendemos as exigências que um veículo tem de
atender, ao invés de lançar um veículo no mercado que pode

“Why would I want to buy
an electric vehicle instead of
one that runs on a biofuel?”
| Geoffrey Carr

something that works and then go to America and Europe and
say “This works, it’s safe, it’s effective, your regulations are in
fact a trade barrier and we’re going to go to the WTO and have
them swept away.”

>> Henrik Fisker
I look at it differently. I agree that it is a disruptive technology
and I agree that the old car companies so to speak probably
have a bigger problem to adjust quickly enough, because it is
necessary to think completely different, out of the box. You have
to completely rethink how you develop a vehicle. However, the
advantage in the U.S. and in Europe at the moment is that we
understand the requirements that a vehicle ultimately has to
fulfill, rather than putting a vehicle onto the market that may
kill people and testing it that way. Which is not acceptable.
We are looking at using every innovative idea we can. We have
to solve all these problems, for instance safety. It has to be solved
sooner or later. And by doing that in the beginning, and integrating it into the vehicle, we can get a head start. What’s happening

matar pessoas e testá-lo dessa forma. Isso não é aceitável.
Procuramos usar todas as idéias inovadoras que temos. Temos de solucionar todos os problemas, por exemplo, segurança. Tem de ser solucionada, uma hora ou outra. E fazendo isso
desde o início, e integrando ao veículo, podemos sair na frente.
Hoje vemos o surgimento de muitas novas empresas automotivas. Se você me dissesse há 10 anos que era possível criar
uma empresa automotiva, eu diria “Não, é impossível, pois é
preciso muito dinheiro para construir uma marca.”
No entanto, acho que o consumidor hoje está pronto
para aceitar novas marcas de carro. Por quê? Porque existe
uma tecnologia nova. Gosto de usar o iPhone como exemplo. Ninguém pensava em comprar um telefone da Apple
Computer, mas como criaram uma tecnologia nova e um
desenho ótimo, de repente, as pessoas começaram a comprar um telefone de uma empresa que nunca tinha feito
telefones antes. Haverá um grande avanço nos próximos
24 meses. É essencial que os EUA e a Europa assumam a

liderança e façam os investimentos certos, do contrário sairemos perdendo.
>> Geoffrey Carr
Do ponto de vista global, isso importa? Por que os chineses não devem assumir a liderança?
>> Henrik Fisker
Porque não acho que seja aceitável fazer teste de batida
dos carros na vida real, com pessoas. Não acho que isso
seja aceitável no mundo de hoje. Como sociedade civilizada – não só Europa e EUA, no Brasil e em todos os demais
lugares – atingimos certo nível com relação ao que esperamos de produtos específicos. Quando ligamos uma lâmpada, não esperamos que uma em cada 10 pessoas seja
eletrocutada. Não esperamos que pessoas morram em acidentes de carro de menor impacto. Chegamos nesse ponto em nossa civilização e não queremos voltar atrás. Não
queremos carros nos quais uma em cada dez pessoas que
sofre um acidente, morre.
>> Geoffrey Carr
Obviamente estes carros nunca serão vendidos no Ocidente, mas pode ser um caminho para o desenvolvimento.
>> Henrik Fisker
Sim, mas não acho que seja um caminho de desenvolvimento quando se retrocede e se passa a testar carros nas
ruas com pessoas. A tecnologia está disponível e deve-

and the U.S. take the lead and make the right investments, otherwise we will lose out.

>> Geoffrey Carr
From the global point of view does it matter? Why should the
Chinese not take the lead in this?
right now is that you see a lot of new car companies coming up.
If you had told me just 10 years ago that it’s possible to create
a new car company, I would have said “No, it’s impossible, it’s
simply too much money you can’t build the brand.”
However, I believe that the consumer right now is ready to accept new car brands. Why? Because there’s a new technology.
I like to give the example of the iPhone. Nobody had thought
about buying a telephone from Apple Computer, but because
they came out with a new technology and a great design suddenly people were buying this phone from a company that never
made telephones before. So there is a huge advance that’s going
to happen in the next 24 months. It is imperative that Europe

>> Henrik Fisker
Because I don’t think it’s acceptable to actually go out and
crash-test cars in real life, with real people. I don’t think that’s
acceptable in our world today. As a civilized society – not just
Europe and the U.S., it’s Brazil and everywhere else – we have
grown to a certain level in terms of what we expect from certain products. When we turn on a lamp we don’t expect that
every 10th person gets electrocuted. We don’t expect that
people die in a minor car crash. That is where we’ve come to in
our civilization and we don’t want to go backwards. We don’t
want to end up with cars where every 10th person that has a
crash dies.
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mos usá-la. Quando digo “nós”, pode ser qualquer pessoa,
em qualquer lugar do mundo. Como eu disse, a indústria
automotiva é tão complexa que não é só uma questão de
colocar quatro rodas e uma bateria em um carro e deixar
que as pessoas testem.
>> John Melo
O exemplo do iPhone é ótimo. Volto para uma premissa
muito simples. As pessoas adotam coisas que fazem sentido e que não tornam suas vidas mais complicadas. Não
quero ter de pensar se minha viagem será de 40 km ou 150
km. Quero entrar no carro, gosto de dirigir rápido, quero que
seja eficiente, quero que não prejudique o meio ambiente,
quero tudo isso. O iPhone foi adotado rapidamente porque
oferecia tudo o que queríamos, e mesmo coisas que não sabíamos pedir.
A mesma questão se aplica ao combustível – as pessoas
não querem pensar em combustível. É interessante observar a adoção dos veículos híbridos. Sei que os híbridos não
são os carros elétricos de que estamos falando, mas são um
exemplo de como a adoção ocorre em uma nova tecnologia
que afeta as escolhas das pessoas. Temos menos de 2% de
híbridos, em quatro ou cinco anos, e a maioria dos carros
inicialmente vendidos na Califórnia foram vendidos porque

>> Geoffrey Carr
Obviously such cars are never going to be sold in the West, but
that might be a development route.

>> Henrik Fisker
Yes, but I don’t think it’s a development route to go back in
time and start doing crash testing on roads with real people.
The technology’s available and we have to use it. And when I say
“we” it could be anybody, anywhere in the world. As I said before,
the car industry is so complicated that it’s not just a matter of
throwing four wheels and a battery into a car and letting people
test drive it.

>> John Melo
The iPhone example is a great one. I go back to a very simple
premise. People adopt things that make sense and don’t make
their lives more complicated. I don’t want to have to think about
if my trip going to be 40 km or 150 km; I want to get in my vehicle, I like to drive fast, I want it to be efficient, I want it to be
good for the environment, I want it all. The iPhone was adopted
quickly because it gave us everything that we want, and even
things we didn’t know to ask for.

58

São Paulo Ethanol Summit 2009

permitem que as pessoas andem na faixa (das avenidas) reservada para veículos com vários ocupantes. Permitem que
as pessoas cheguem ao trabalho mais rápido, em meio do
trânsito. Por isso as pessoas compraram o carro – não porque era um modelo híbrido. Ser híbrido era apenas sexy, por
ser novidade, mas o verdadeiro valor era poder trafegar na
faixa reservada para veículos com vários ocupantes.
>> Henrik Fisker
Concordo com relação ao consumidor. Essa é a parte importante. Ele não quer ter de pensar. Quer entrar em um veículo que seja seguro, não quer ter de pensar nisso. A questão com o híbrido do tipo plug-in é isso – no nosso caso – os
primeiros 80 km que dirigir serão elétricos, e depois você
pode dirigir o quanto quiser. Em nossos veículos, não há
comprometimento – são 400 HP, pode andar a 200 km/h.
Não há comprometimento em termos de potência, beleza,
velocidade, ou distância que pode percorrer.
>> Geoffrey Carr
E a questão da rede de energia, se sua tecnologia decolar? Entendo que 10% da frota veicular pode não afetar, mas
quando chegar a 20% ou 30%, a tecnologia da rede conseguirá responder rápido o suficiente?

It’s the same issue with fuel – people don’t want to think about
fuel. It’s interesting to look at the adoption of hybrids. I know they
are not the electric cars that we’re talking about, but they are a
proxy for how adoption occurs in a new technology that compromises people’s choices. You know, we’re at less than 2% of hybrids
after four to five years, and most of the cars initially sold in California were sold because they allow people to drive in the high
occupancy lane. They enable people to get to work faster in traffic.
That’s why people bought the vehicle – not because it was a hybrid. Being hybrid was just sexy, because it was new, but the real
value was to drive in the high occupancy vehicle lane.

>> Henrik Fisker
I agree about the consumer. That’s the important part. You
don’t want to have to think about it. You want to get in a vehicle that is safe, you don’t want to have to think about that.
The point with the plug-in hybrid is that – in our case – the
first 80 km you drive is electric, and then after that you can
drive as far as you want. So there’s no compromise to our vehicles – it’s got 400 HP, it can go at 200 km an hour. So there’s
no compromise in terms of power, beauty, speed or how far
you can go.

>> Prabhakar Patil
Só posso falar dos EUA, porque é com isso que estou familiarizado. Acho que já há planos para aumentar a capacidade, para reabilitar ou melhorar a rede. Acho que o tipo
de alteração que você mencionou não vai ocorrer em um
período de tempo tão curto que não permita que as pessoas
se ajustem.
Voltando um pouco para a questão da China – para mim,
o Prius não poderia ter sido introduzido inicialmente nos
EUA. O Japão foi o lugar certo para apresentá-lo, pois havia
alguns poucos comprometimentos no veículo que não seriam aceitáveis (nos EUA). Melhoraram a tecnologia e depois levaram para os EUA. Isso, em parte, justifica o sucesso.
Com relação a BYD em especial – a pergunta da platéia
que falava sobre tecnologia de baterias. Uma de minhas
preocupações é que há bastante diferença entre tecnologia
de lítio-íon para eletrônicos e aquela que se usa em carros.
Em um celular ou laptop, há uma célula, ou meia dúzia.
Uma bateria veicular, conta com 50 ou 100 células, ou mesmo até mais, e isso cria uma demanda por célula e consistência entre células, tanto em termos de material quanto
de processamento. Isso exige um alto nível de automação,
e acho que na China em especial, boa parte da produção
ainda é manual. Não sei se é uma exigência, ou quais são as

>> Geoffrey Carr
What about the power grid question, if your technology takes
off? I take your point that 10% of the vehicle fleet may not be a
drain on it, but once it gets to 20% or 30% will the grid technology be able to respond fast enough?

>> Prabhakar Patil
Well, I can speak only about the U.S., that’s what I’m most familiar with. I think that plans are already in place in any case to
add capacity, to replenish or improve the grid. I think the kind of
change you’re looking at is not going to happen on a timescale
that people will not be able adjust.
Going back to the China question for a minute – for me the
Prius could not have been introduced initially in the U.S. Japan
was the right place to introduce it, because there were quite
a few what I will call compromises made in the vehicle that
wouldn’t have been acceptable (in the U.S.) and they improved
the technology and then brought it over to the U.S. This is part of
the reason for its success.
Now going to the BYD in particular – the question (from the
audience) asked about battery technology. One of the concerns I
have is that there is quite a difference between lithium-ion technology for consumer electronics and when you put it in cars. In
a cell phone or laptop you have one cell or maybe half a dozen.

regras, mas é assim que funciona e acho difícil alcançar o
nível de qualidade necessário para tecnologia de baterias.

Perguntas da platéia
Provamos aqui no Brasil que é possível ter veículos movidos apenas com biocombustíveis, somente
com etanol, e muitos outros países podem fazer isso também.
Podemos disseminar essa experiência em mais de 100 países,
usando a cana-de-açúcar, por exemplo. Seria uma solução com
relação ao combustível. Quando falamos em veículos elétricos,
dependemos de energia limpa, e sabemos que não haverá energia limpa suficiente no mundo. Como responder a essa pergunta “há energia limpa suficiente para carros elétricos comparado
a combustíveis limpos e os carros que temos hoje?”
Duas perguntas. Como falar, em termos de sustentabilidade, sobre a questão da mineração do lítio e
de outros metais concentrados em poucas partes do mundo, e se você acredita que os carros elétricos sejam a solução
para os países em desenvolvimento? Segunda pergunta: se
a Amyris exportasse biogasolina ou biodiesel do Brasil para
a Europa ou para os EUA, você acha que enfrentaria as mesmas barreiras comerciais que o etanol enfrenta hoje?

When you go to a vehicle pack it’s 50 to 100 cells, or even a larger
number, and that creates a demand for cell to cell consistency
both on materials and processing. This requires a high level of
automation, and I think in China in particular a lot of the production is still pretty labor intensive. I don’t know if that is a requirement, or what the rules are, but that has been the case and I
think it’s going to be difficult to achieve the kind of quality that
will be needed in the battery technology.

Audience questions
We have proved here in Brazil that we can run cars just
with biofuels, just with ethanol, and many other countries could do that too. We could spread this experience in more
than a hundred countries, using sugarcane for example. So this
would be a solution in terms of fuel. When you go to electric we
depend on clean electricity, and we know that we are not going to
have enough clean electricity in the world. So how do you answer
this question – do we have enough clean electricity for electric
cars compared to clean fuels to the cars that we currently have?
Two questions. How do you address on sustainability
grounds the issue of mining lithium and other metals
that are concentrated in a few parts of the world, and if you beSão Paulo Ethanol Summit 2009
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Um questão sobre propriedade intelectual. Gostaria que a Amyris falasse um pouco sobre as bases
nas quais a empresa chegou ao Brasil para usar a matériaprima biológica sem se preocupar muito com infrações
contra propriedade intelectual? E o que pode ser feito para
que outras tecnologias se movimentem pelo mundo de forma mais rápida?
Gostaria de ouvir opiniões sobre células de combustíveis, ou seja, um carro elétrico movido a
combustíveis líquidos com transformação on-board, tendo
em mente que células de combustível seriam um meio de
atingir os benefícios da eficiência térmica mais dinâmica
do veículo elétrico, ao mesmo tempo aproveitando da rede
de distribuição de combustíveis já existente. Além disso,
tendo em mente que o etanol de cana-de-açúcar é uma
opção viável para produção de biocombustíveis em grande
escala, sem usar muita terra.
Vamos imaginar hipoteticamente que acabaram
todas as barreiras contra tecnologia. Vamos imaginar que amanhã, todos os americanos e todos os europeus
acordam com um carro elétrico do tipo plug-in na garagem
ao invés de seu SUV, que desapareceu. Esses carros são movidos a eletricidade solar e eólica, e não por meio de energia gerada pela queima de carvão, e resolvemos todos os

problemas da rede de energia. Os países ricos, de repente,
acordam amanhã com os carros mais ecológicos do mundo.
E esquecemos os impactos indiretos da mineração do lítio na
Bolívia, e coisas assim. O que acontece então com o preço do
petróleo, e o que acontece com a infraestrutura existente do
petróleo? Acho que o resto do mundo seria igual a Caracas. O
petróleo seria muito barato, e todos nós usaríamos grandes
SUVs aqui em São Paulo, Mumbai, Beijing... Essa é a questão.
É fascinante que adoramos falar em tecnologia diferente,
mas a internet não foi tão diferente. Começamos com cabos
de cobre. E o iPhone não é tão diferente, ainda funciona em
uma rede que não seja 3G. Usaram infraestruturas existentes para operar a tecnologia nova.

lieve electric cars are a solution for developing countries? And
my second question – if Amyris were to export bio based gasoline or bio based diesel from Brazil to Europe or U.S. do you think
it would face the same trade barriers as ethanol faces today?
A question on intellectual property. I was wondering if
Amyris could share a little bit about the basis under which
it comes to Brazil to use this bio-stock without being too concerned
with intellectual property violations, and what can be done so that
other technologies could move around the globe faster.
I would like to hear opinions about the fuel cells option,
which is an electric car running on liquid fuels with onboard reform, bearing in mind that fuel cells would be a means
of achieving the benefits of higher thermal dynamic efficiency
of the electric car while taking advantage of the existing fuel distribution network. Also, bearing in mind that sugarcane ethanol
is a feasible option for large-scale biofuels production without
using too much land.
Let’s just play just sort of a game where we get rid of
all the barriers to the technology. Let’s just imagine that
tomorrow all Americans and Europeans wake up with a plug-in
electric car in the garage instead of their SUV. The SUV has just
disappeared somehow. Those cars are powered not from coalfired plants; they’re powered by wind and solar electricity, and we

resolve all the grid problems. So the rich countries all of a sudden
wake up tomorrow with the cleanest cars on earth. And we forget
the indirect impacts of mining lithium in Bolivia, and things like
that. What happens to the price of oil, and what happens to that
existing infrastructure for oil? It would seem to me that the rest
of the world would be like Caracas. Oil would become really cheap
and we’d all drive these big SUVs here in São Paulo, Mumbai, Beijing... That’s the question. The fascinating thing from a common
standpoint is that we love to talk about disruptive technology,
but the internet wasn’t that disruptive; we started with copper
wires. And the iPhone is not that disruptive, it still works on a non
3G network. So it used existing infrastructure to operate with the
cool technology.
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>> Prabhakar Patil
Vou falar sobre células de combustível – elas têm algum
futuro? Pode ser que sim, mas não sei quando. Será muito
tempo. Além disso, a questão suscita exatamente o que as
células de combustível vão oferecer? Se tentar fazer baseado
em hidrogênio, haverá, antes de tudo, a questão de gerar e
distribuir o hidrogênio, e se fizer com combustível líquido, o
jogo acaba antes mesmo de começar. Depois vem a questão
dos transformadores on-board, mas aí temos o problema da
complexidade e o custo de fazer de maneira econômica e

>> Prabhakar Patil
I guess I’ll take that question of fuel cells – do they have any future? It may be, but I don’t know when. It’s a long time. Furthermore, the question arises as to exactly what it is that the fuel cells
are going to provide? If you try and do it based on hydrogen, then
first of all you have the issue of generating and distributing hydrogen, and if you do it with a liquid fuel you lose the game before you
start. Then it comes to the onboard reformers, but there again there
is the question of both the complexity and the cost of doing that

eficiente, passando pelo processo de conversão dupla ou tripla. Há um apelo emocional ou intelectual para uma solução
baseada em células de combustível, mas é algo que temos
observado nos últimos 15 ou 20 anos, pelo menos. Não sei
quando ou se elas seriam práticas e fariam sentido.
>> Geoffrey Carr
E há tecnologia e capital suficientes para gerar eletricidade limpa? Temos uma solução eólica eficiente, que é razoavelmente barata – não tão barata quanto carvão, mas a tecnologia é confiável e é produzida em escala. A energia solar
ainda não está em pleno uso, a energia nuclear funciona,
porém é controversa e demanda muito capital. De onde
virá toda a energia limpa para carros movidos a bateria?
>> Prabhakar Patil
Talvez parte da resposta seja que os biocombustíveis existem, o etanol existe, e essa é a questão. Não é uma solução
alternativa, e precisamos usar a tecnologia que está disponível hoje. O que o Brasil fez com relação ao biocombustível
desenvolvido é incrível, é melhor do que quase tudo o mais. É
algo que deve ser usado e continuará a ser usado. No entanto, não tenho certeza de que é necessariamente uma solução
global sustentável.

economically and effectively, and of putting it through the double
or triple conversion process. There is some sort of an emotional or
intellectual appeal for a fuel-cell based solution, but it’s something
we’ve been looking at for at least the last 15 or 20 years. I’m not sure
when or if they would become practical and would make sense.

>> Geoffrey Carr
And is there enough technology and capital out there to generate the clean electricity? We have an effective wind powered solution at the moment, and that is reasonably cheap – it’s not as cheap
as coal but the technology is reliable and it’s produced in scale. But
solar power is not yet there, nuclear power works but it’s controversial and it’s very capital intensive. So where is all the clean, green
electricity for battery driven cars going to come from?

>> Prabhakar Patil
Maybe part of the question is that biofuels are here now, ethanol is here now, and that’s really the issue. So it’s not an either-or
solution, and we do need to make use of the technology that’s
available today. What Brazil has done is outstanding in terms of
the kind of biofuel that they’ve developed; it beats just about
anything else. This is something that needs to be used and will
continue to be used. However, I’m not sure that it is necessarily a
sustainable global solution.

Enquanto isso, a tecnologia e a infraestrutura existem
para acrescentar capacidade limpa na rede de energia.
Isso está começando a acontecer e há vários fatores complementares que começam a aparecer, como por exemplo, o que está acontecendo com a tecnologia de baterias
e tudo o mais. Acho que é uma questão de quando, e da
transição. Com relação ao veículo, o híbrido do tipo plug-in
faz muito sentido pois não exige que se desista do combustível ou da infraestrutura existentes, permitindo fazer
uma mudança gradual.
>> Geoffrey Carr
As baterias não exigem isso, mas se forem amplamente adotadas, podem sobrecarregar a rede de energia. Terá
de haver um número maior de geradores de energia, e o
meio mais fácil de gerar energia é construir usinas movidas a carvão. Todos sabemos disso. A pergunta é boa. Há
capacidade de geração de energia alternativa suficiente para os carros movidos a bateria? Ou a opção será a
captura e armazenamento de carvão? É realista pensar
que estas soluções alternativas para geração de energia
surgirão? Ou é possível que as baterias sejam uma boa
solução para transporte mas péssima para o meio ambiente?

Meanwhile, the technology and infrastructure exist for putting
additional clean capacity on the grid. That is starting to happen
and there are a lot of complementary things that are falling into
place, for example what is happening with battery technology
and so forth, so I think it’s a matter of when, and the transition. On
the vehicle side the plug-in hybrid makes a lot of sense because
it does not require you to give up the existing fuel or the existing
infrastructure, but allows you to gradually make a change.

>> Geoffrey Carr
Batteries don’t require you to do that, but if they are widely
adopted they will put a strain on the grid. There will have to be
more power generators, and the easiest way to generate power
is to build coal-fired power stations. We all know that. So the
question is a good one. Is there enough alternative-energy generating capacity for battery-powered cars, or will the option be
carbon capture and storage? Is it realistic that those (alternative-energy solutions) will come along, or it possible that batteries may be a good solution for transport but a terrible solution
for the environment?

>> Prabhakar Patil
You cannot make the assumption that the switch is going to
happen overnight. It is good to dream, but it is not realistic to
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>> Prabhakar Patil
Não se pode presumir que a mudança vai ocorrer da noite
para o dia. É bom sonhar, mas não é realista imaginar trocar todos os carros para veículos elétricos de uma hora para outra. Se
trocarmos até 10% da frota, não há necessidade de aumentar a
capacidade, e as empresas de energia estão avaliando esta área
cuidadosamente. Estão adicionando capacidade, e a substituição da capacidade existente é feita com fontes renováveis.
>> Henrik Fisker
Concordo com isso. Não faz sentido sonhar, tipo ‘E se
amanhã todos acordarem com um carro elétrico?’ pois isso
não vai acontecer, no mínimo devido ao custo das baterias
hoje em dia.
Algo que todos devem ter claramente em mente é que a
bateria em si é atualmente tão cara que carros populares
devem continuar movidos a gasolina por muitos anos, simplesmente porque hoje não é possível fazer um carro elétrico por US$ 10 mil – US$ 15 mil, a menos que se sacrifique
tantas outras coisas, que o carro seria simples demais.
Outra questão é que devemos começar essa transformação. Precisamos começar a construir essas usinas verdes. Se
continuarmos a dizer “Não, não é possível”, nunca começaremos. Mas vai acontecer devagar. Acho que um exemplo é
o modo como assistimos TV hoje em dia. Nos EUA, dentro
de seis meses, não será mais possível assistir televisão com

think of overnight switching all cars to electric. Going up to 10%
doesn’t require us to add any more capacity, and the utilities are
watching this space very closely. They will be bringing capacity
online, and as they replace the existing capacity it will be with
renewables.

>> Henrik Fisker
I have to agree with that. It doesn’t make any sense to start
dreaming about “What if tomorrow everybody wakes up and
drives an electric car?” because it isn’t going to happen, if for no
other reason than the cost of batteries right now.
One thing everybody has to be clear about is that the battery
itself is currently so expensive that low-end cars will probably
remain gasoline-powered for several years, simply because at
the moment you cannot make an electric car for US$10,000 –
US$15,000 unless you sacrifice so many other things that it becomes a very simple vehicle.
The other point is that we have to start this transformation;
we have to start building these green power plants. If we just
say “No, it’s not possible,” well, we will never start. But it will happen slowly. I think an example will be how we watch television
today. In America in about six months’ time you will not be able
watch television with a normal antenna anymore. Now, it took
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uma antena comum. Levamos muitos anos para chegar
nesse ponto; foi uma transformação lenta das antenas normais para cabo, depois para satélite, e agora vamos entrar
na era digital, onde não é possível usar uma antena comum.
O mesmo deve ocorrer com a indústria automotiva – serão
necessários provavelmente mais 10 anos antes de vermos a
maioria dos veículos sendo movidos a bateria. Os veículos
a bateria vão começar no setor de carros de luxo. Os freios
anti-trava começaram com os veículos de luxo. Os vidros
elétricos começaram com veículos de luxo. Hoje qualquer
carro tem vidros elétricos. Vai levar algum tempo, mas é
uma questão de oferta e demanda.
>> Geoffrey Carr
E a elasticidade do preço? O custo marginal para retirar
petróleo do solo na Arábia Saudita, no Kuwait ou no Iraque
é insignificante. O preço do petróleo é controlado pela demanda. Assim, obviamente, as fontes de fornecimento de
alto custo desaparecerão, mas haverá um resíduo de petróleo no Oriente Médio, basicamente mais barato do que
água, e a margem de lucro despencará.
>> Henrik Fisker
Estamos esquecendo um detalhe, que á a conveniência.
Hoje, talvez você pague só US$ 1 por um galão de gasolina,
mas talvez não possa ir ao centro de São Paulo. Talvez você

us many, many years to get to this point – it has been a slow
transformation from normal antennas to cable to satellite and
now we’re going in to the digital age where you can’t use a normal antenna. It will probably be the same in the car industry – it
will probably take another 10 years before we see a majority of
vehicles being battery powered, but the battery powered vehicles will start in the high end as was mentioned before. Anti-lock
breaks started in the high end. Electric windows started in the
high-end cars. Now every little car has electric windows. So it will
take some time, but it’s all a matter of supply and demand.

>> Geoffrey Carr
What about the price elasticity? The marginal cost about getting oil out of the ground in Saudi Arabia or Kuwait or Iraq is peanuts. The oil price is driven by demand, so obviously the high-end
supplies will disappear, but there’s going to be this residuum of
oil in the Middle East which is basically cheaper than water, and
the profit margin on it can come down and down.

>> Henrik Fisker
But we are forgetting one thing, and that’s convenience.
What happens just now is that maybe you pay only US$1 for
a gallon of gasoline, or whatever, but maybe you cannot drive

só possa entrar no centro da cidade dirigindo veículos com
emissão zero. É isso o que está acontecendo no mundo hoje.
Há 27 cidades na Europa onde não se pode entrar no centro de carro, a menos que seja em um veículo com emissão
zero. Em Londres, é preciso pagar uma taxa de congestionamento de US$ 15, caso dirigir um veículo normal. Se tiver
um carro elétrico ou um híbrido do tipo plug-in, você não
paga nada. E você estaciona gratuitamente. Acho que os governos do mundo inteiro criarão algumas vantagens para
as pessoas que tenham emissões zero – será um luxo ter
um veículo com emissões zero.

‘‘

>> Geoffrey Carr
De certa forma, isso é regulamentação.
>> Henrik Fisker
É isso o que acontecerá, gostemos ou não. Já está acontecendo.
>> Geoffrey Carr
E a questão de infrações contra propriedade intelectual?
>> John Melo
Para todos vocês que gostariam de ver uma transforma-

A tecnologia e a
infraestrutura existem
para acrescentar
capacidade limpa na rede
de energia”
“Technology and
infrastructure exist for
putting additional clean
capacity on the grid”
| Prabhakar Patil

into the city center, maybe of São Paulo. Maybe you can only
drive (into the city center) in zero emission vehicles. That’s really what’s happening around the world right now. There are
27 cities in Europe where you cannot drive into the center unless you have a zero emission vehicle. In London you have to
pay a US$15 congestion charge if you drive in with a normal
vehicle. If you have an electric car or a plug-in hybrid you don’t
pay anything. And you park for free. So I think what’s going to
happen is that governments around the world will make it a
convenience for people to have some sort of zero emission
capability – it’s going to become a luxury to have a zero emission vehicle.

>> Geoffrey Carr
In a sense, that is regulating it into existence.

>> Henrik Fisker
Well, that’s what is going to happen, whether we like it or not.
It’s already happening.

>> Geoffrey Carr
What about the question of Intellectual Property violations?

>> John Melo
For all of you who would like to see a transformation, I must
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ção, tenho de dizer que acho que a Europa fez uma ótima
transformação para o veículo a diesel em 10 anos. A Europa hoje tem mais de 50% de sua frota movida a diesel. Foi
uma transformação incrível que envolveu produtos, política e tecnologia de veículos, tudo bem integrado. É isso o que
gostaria de ver nessa evolução. Se quiser comprar um ótimo
veículo, a Volkswagen vende um carro por US$ 15 mil a US$
20 mil que roda 50 milhas por galão, tem desempenho perfeito e tem autonomia de 600 milhas ou mais por tanque,
e reduz as emissões de gases de efeito estufa em 30% hoje.
Há algo que todos podem fazer agora, que é comprar diesel.
Será altamente eficiente e podemos usar um combustível
renovável do Brasil para misturá-lo. Além disso, acredito
que a solução seja um portfólio – a ideia de que uma coisa
substituirá a outra do dia para a noite não é muito prática.
Esperamos uma solução do tipo portfólio.
Agora, a questão das barreiras comerciais, e de como vejo
isso futuramente. É uma preocupação que tenho. Não há
dúvidas de que hoje nosso diesel renovável ou o diesel de
cana do Brasil podem ser exportados sem qualquer tarifa
adicional, a não ser as tarifas normais que os demais combustíveis têm no mundo inteiro. Não há barreiras comerciais hoje. O mesmo aconteceria com nosso combustível
aeronáutico ou qualquer outro produto que fazemos ou
fizéssemos no Brasil. Eu me preocupo que em algum mo-

mento, se o volume destes produtos começar a aumentar
e alguém se sentir ameaçado, barreiras comerciais possam
surgir. É uma preocupação, mas não acho que podemos
prever como será o futuro.
Se me preocupo com propriedade intelectual no Brasil? Sim, eu me preocupo com propriedade intelectual em
qualquer lugar do mundo em que atuássemos. Nosso foco
é na proteção, e fazemos o máximo possível com registros
locais. Fazemos tudo o que podemos dentro da estrutura legal local, mas o mais importante é que o produto é distinto.
Uma coisa importante para nós com relação à propriedade
intelectual é que nosso produto é facilmente identificável.
Não é uma variedade diferente de etanol. É uma molécula
completamente diferente que advém de um processo diferente e uma tecnologia diferente. Temos mecanismos para
tentar protegê-la, mas eu me preocupo. Não acho que haja
garantias, exceto a contínua inovação para conseguir nova
propriedade intelectual.
Quanto ao preço do petróleo. Essa é uma questão importante e é assim que eu a considero: vamos entender que nem
todos os barris de petróleo têm o mesmo custo. A maioria
dos novos barris de petróleo custa significativamente mais
do que o antigo barril de petróleo. O único lugar do mundo
que consegue extrair petróleo por um preço bem baixo, ou
seja por US$ 20/barril ou menos, é o Oriente Médio. Mas

say that I think Europe did a fantastic transformation to the diesel
vehicle in 10 years. Europe today is over 50% diesel. It was an amazing transformation that involved products, vehicle technology and
policy, all well integrated. And that’s what I’d like to see in all of
this evolution. If you want to buy a great vehicle it’s amazing, Volkswagen will sell you a vehicle for US$15,000 to US$20,000 that will
get 50 miles to the gallon, it performs perfectly and has a range
of 600 miles or more per tank-full, and it reduces greenhouse gas
emissions by 30% today. So there is something we can all do right
away which is go out and buy a diesel, it will be highly efficient,
and we can get a renewable fuel from Brazil to put in it. Also, I do
believe the solution is a portfolio – the idea that one thing is going to replace the other overnight is not quite very practical. What
we’re aiming for in the world is a portfolio type solution.
Now let’s go to the question of trade barriers, and how I view
these going forward. It is a worry that I have. There’s no question that today our renewable diesel or cane diesel in Brazil can
be exported without any additional duty other than fuel duty
that other fuels have around the world. There is no trade barrier
today. That would be the same for our jet fuel or any other product that we do make or would make here in Brazil. I worry that
at some point, if the volume of those products start to increase
and somebody around the world sees a threat, then we could

see trade barriers going up. So that’s a concern, but I don’t think
we can predict what that future might be.
Also, do I worry about Intellectual Property in Brazil? Yes, I worry
about Intellectual Property anywhere we participate around the
world. Our focus is on protecting it, and we’re doing the best we
can with local registration. We do the best we can within the local
legal framework but most importantly the product is distinctive.
One of the things that’s important about Intellectual Property for
us is that our product is easily identified. It’s not like it’s a different
variety of ethanol. It’s a completely different molecule that you
know came from a different process and a different technology.
So we do have mechanisms in place to try to protect it, but I do
worry about it and I don’t think there is any guarantee other than
to continue to innovate your way into new Intellectual Property.
On the question of the price of oil: this is a major issue and
here’s how I like to think of it – let’s step back and say that every
barrel of oil doesn’t come at the same cost. Most new barrels of
oil cost significantly more than every old barrel of oil. About the
only place in the world that can extract oil for a very low price, low
price being US$20 a barrel or less, is really the Middle East. But
that is the absolute cost of recovery. What we have to consider is
that there is a cost over and above recovery called social programs.
Most places in the world that have cheap oil have significant so-
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este é o custo absoluto da recuperação. Temos de considerar
que há um custo além do custo de recuperação, que são os
programas sociais. A maioria dos lugares do mundo onde
há petróleo barato mantém programas sociais significativos, que são financiados pelo barril de petróleo. Assim, se
pensar em alguns dos produtores com preços mais baixos,
perceberá que há uma taxa impeditiva bem alta, ou preço
mínimo por barril, para financiar seus programas sociais. E
a maioria destes governos se preocupa muito com inquietações sociais. O custo é mais para US$ 60/barril. Alguns
dos novos locais de produção onde há petróleo abundante e por abundante, quero dizer uma reserva para os próximos
20 anos, não para meus filhos – têm um custo de produção
muito alto.
>> Geoffrey Carr
Então os biocombustíveis criarão uma revolução na Arábia Saudita pois os programas sociais sofrerão um colapso?

“

>> John Melo
Acho que existe uma longa lista de usos para o petróleo
que têm valor muito maior do que como combustível veicular, seja para aviões, navios, veículos ou gasolina.
>> Geoffrey Carr
Essa é uma questão que Mendeleev levantou no século
XIX. Ele disse que o petróleo é valioso demais para ser queimado. A última pergunta sobre mineração de lítio....
>> Prabhakar Patil
A questão da oferta de lítio não é algo com o que devamos nos preocupar, pelo menos por 100 anos. Segundo
nossos cálculos, são necessários dois décimos de quilo equivalente de lítio para produzir 1 kW/h de energia. A oferta
disponível é de aproximadamente 14 bilhões de quilos, que
é suficiente para produzir aproximadamente 33 bilhões de
híbridos plenos ou seis ou sete bilhões de híbridos do tipo

O Brasil teve muito sucesso em fazer com que o
etanol fosse parte integrada da infraestrutura”

“Brazil has been very successful in making ethanol
a fully integrated part of the infrastructure”

| John Melo

cial programs that are now funded by the barrel of oil. So you can
think about some of the lowest cost producers in the world actually have a pretty high hurdle rate, or minimum price per barrel,
to fund their social programs. And most of those governments
worry deeply about social unrest. So the cost is more like US$60 a
barrel, and some of the new production where there’s abundant
oil – and by abundant I mean oil for the next 20 or so years, not for
my children’s lifetime – is very costly to produce.

>> Geoffrey Carr
So biofuels will create a revolution in Saudi Arabia because the
social programs will collapse?

>> John Melo
I think there is a long list for uses of petroleum that have a
lot higher value than transportation fuel, whether for jets, ships,
vehicles, or for gasoline.

>> Geoffrey Carr
This is a point that Mendeleev made in the 19th century; he
said that petroleum is too valuable to burn. Now the last question about lithium mining....

>> Prabhakar Patil
The issue of lithium supply is not one of the things we need to
worry about, at least for almost 100 years. I’ll give a summary of
our calculations – it takes about two tenths of a kilogram of lithium equivalent to make one kilowatt hour of energy. The available
supply is something like 14 billion kilograms, so that is enough to
make somewhere around 33 billion full hybrids or six or seven billion plug-in hybrids, and so forth. Today the population of vehicles
on the road is somewhere around 800 million. So from an availability point of view it’s not an issue. However I think the point
is right in terms of concentration of lithium. By the way Brazil is
number five, the U.S. is number six, and I think Canada is next. But
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plug-in. Hoje, a frota de veículos nas ruas é de aproximadamente 800 milhões. Do ponto de vista da disponibilidade,
não é um problema. No entanto, acho que é uma questão
com relação à concentração do lítio. O Brasil é o quinto país
do mundo, os EUA estão em sexto e a China, em sétimo.
Mas está distribuído pelo mundo, e há métodos e técnicas
de mineração. É um item de longo prazo, mas ao mesmo
tempo, a razão em que a transformação acontece, oferece
tempo suficiente para que essa infraestrutura seja criada.

Perguntas da platéia
Uma pergunta que todos estão fazendo é – ‘Qual é
o combustível do futuro’? No entanto, as estatísticas internacionais – do Departamento de Energia dos EUA
e da Agência Internacional de Energia – mostram que em
2030 teremos um aumento de 55% no uso de energia fóssil,
enquanto a energia renovável deve representar apenas 9%
do total. Como promoveremos a mudança da energia fóssil
para energia renovável?
Acredito no futuro dos carros elétricos, movidos a eletricidade de etanol. Se considerarmos a cana-de-açúcar como unidade de eletricidade, podemos produzir hidrogênio a partir de etanol e de vinhaça, e podemos gerar eletricidade

it is distributed and there are mining methods and techniques
in place. It is a long-lead item, but at the same time the scale at
which this transition is going to happen will provide enough lead
time for that infrastructure to be put in place.

Audience questions
A question that everybody is asking is what is the fuel of
the future? However, international statistics – the U.S. Department of Energy and the International Energy Agency – show that
in 2030 we will have a 55% increase in the use of fossil energy, while
renewable energy will represent just 9% of the total. So how are we
going to drive forward the change from fossil to renewable energy?
I believe in the future of electric cars, powered by ethanol
electricity. If we consider sugarcane as an electricity unit we
can produce hydrogen from ethanol and from vinasse, and we can
generate electricity from sugarcane bagasse. The question is what
about fuel cell technology to generate electricity from ethanol? We
know that we can produce electricity from methanol but not ethanol.
We are talking about personal cars but the world also
needs trucks. Are electric trucks possible?
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a partir do bagaço da cana. E a tecnologia de célula de combustível para gerar eletricidade a partir do etanol? Sabemos que podemos produzir eletricidade do metanol, mas não do etanol.
Estamos falando em carros de passeio, mas o mundo também precisa de caminhões. Caminhões elétricos também são possíveis?
>> Henrik Fisker
Com relação a caminhões, acho que a concepção errada existe porque os protótipos de carros elétricos sempre
foram pequenos. Assim, presumimos que não se podem
fazer carros grandes. O conjunto de motor e transmissão
que usamos no híbrido do tipo plug-in na realidade vem
originalmente de um veículo militar americano, um tipo
de jipe ou caminhão. Nosso veículo tem potência de 400
HP, torque de 900 lb ft, ou 1.300 Newton-metro. É basicamente o mesmo que um grande motor V12 da Mercedes.
Não há qualquer problema em produzir um caminhão com
esse conjunto de motor e transmissão, não há problema em
fazer um SUV que possa levar sete ou oito pessoas. Na realidade, nosso conjunto de motor e transmissão já está rodando em um caminhão GM convertido que pesa 7.000 libras
e tem um bom desempenho. É possível facilmente atingir
mais de 160 km/h se precisar. A conversão de um híbrido do
tipo plug-in em caminhão não é problema.

>> Henrik Fisker
With regard to trucks, I think the misconception is that because
prototype electric cars have always been tiny little cars we assume
that you cannot make big cars. The plug-in hybrid drive train that we
use actually comes originally from a U.S. military vehicle, a large sort
of jeep/truck vehicle. Our vehicle has 400 horse power, 900 pound
foot of torque or 1300 newton-meter. That’s pretty much the same
as a large V12 Mercedes engine. So there’s absolutely no problem in
making a truck with our power train, there’s no problem in making
an SUV that can carry seven or eight people. In fact, our power train
is running around right now in a large converted GM truck that
weighs 7,000 pounds and performs quite well. You’ll easily be able
to go at over a 100 miles per hour – over 160 km per hour – if you
need to. So converting a plug-in hybrid into a truck is not a problem.
I think a pure electric car may still be somewhat an issue because
obviously you drain the battery extremely fast. The point with a plugin hybrid is that once the battery’s drained you generate electricity
on board the truck for longer trips. So at this point in time, there’s no
problem in making a truck with a plug-in hybrid power train.

>> Geoffrey Carr
Let’s go to what is perhaps the most fundamental question
of the whole meeting, which is how can you get from here to

Acho que um carro puramente elétrico ainda pode ser
um problema pois a carga da bateria acaba rapidamente.
A questão com um híbrido do tipo plug-in é que depois que
a bateria descarrega, a eletricidade é gerada on-board para
viagens mais longas.
>> Geoffrey Carr
Vamos falar da pergunta mais fundamental deste debate, de como migramos daqui até ali? Se as projeções estiverem corretas, e o combustível do futuro for realmente o
petróleo, como impedimos isso? Como introduzir uma ou
outra destas tecnologias?
>> Prabhakar Patil
Um dos problemas com relação à penetração da eletrificação é o custo da bateria, pois representa de 5% a 10% do
custo do veículo para um híbrido non-plug-in, 15% a 30%
para um plug-in, e um pouco mais para um veículo integralmente elétrico. No entanto, acho que há esperança, e
é por isso acredito que seja possível fazer a transição. Em
uma perspectiva histórica, o custo da bateria de lítio-íon
em termos de dólares por kilowatt/hora caiu por um fator
13 ou 14 nos últimos 17 ou 18 anos, desde que começou a
ser comercializada. Isso é um fato inédito na indústria de
baterias. Não digo que continuará seguindo esse caminho,

there? If the projections are correct, and the fuel for the future
is actually oil, then how do we stop that happening? How do we
introduce one or other of these technologies?

>> Prabhakar Patil
One of the issues in terms of penetration of electrification has
been the cost of the battery, because it makes up maybe about
5% – 10% of the vehicle cost for a non plug-in hybrid, 15% – 30%
for a plug-in, and somewhat higher for a full electric vehicle.
However, I think there is hope, and that’s why I see a line of sight
where we will be able to make that transition. Just to give you
some historical prospective, the lithium ion battery cost in terms
of dollars per kilowatt hour has come down by a factor of 13 to 14
over the last 17 to 18 years, since it was first commercialized. This
is unheard of in the battery industry. I’m not saying that they will
continue on that same path, but I’m pretty confident that over
the next five to 10 years they will come down by another factor
of two to four, and a factor of two will probably be enough to
proliferate these and to rapidly accelerate the penetration.

>> Henrik Fisker
Well, it’s clear that for the first time the world is seeing that
everybody agrees we have to do something about our environment and about the future of the world we’re going to live in. It

mas tenho confiança de que nos próximos cinco ou 10 anos,
o preço deve cair ainda de dois a quatro vezes, sendo que se
cair duas vezes é provavelmente suficiente para sua proliferação, e a aceleração rápida da penetração.
>> Henrik Fisker
Está claro que pela primeira vez, o mundo percebe que
todos concordam que devemos fazer alguma coisa com relação ao meio ambiente e o futuro do mundo em que viveremos. Não importa em que país ou em que região ou área
política você esteja. Alguns dos governos mais influentes
tomaram medidas para garantir que tentaremos desenvolver energia mais limpa no futuro.
O outro lado da pergunta é que tudo é uma questão de
demanda do consumidor. Os consumidores começam a
exigir o desenvolvimento da energia mais limpa. E entendem que haverá um custo inicial para isso. Todas as tecnologias novas funcionaram assim. Pense quando a TV de tela
plana foi lançada; era inacessível para a maioria. Qualquer
tecnologia nova será custosa, mas depois de chegar ao mercado, depois que a demanda cresce (torna-se mais barata).
A questão com a tecnologia verde é que todo mundo sai ganhando. No final, conseguimos o que queremos, que é energia para tudo o que precisamos, e é ecológica, e portanto
será promovida automaticamente pelo mundo. Provavel-

doesn’t matter what country or religion or political area you’re
in. That alone has driven some of the most influential governments in the world to take steps to insure that we are going to
try to develop cleaner energy in the future.
The other side of the question is that it is all a matter of consumer demand. The consumers are starting to demand that we
develop cleaner energy. And they understand that there’s going
to be an initial cost to that. Any new technology we ever had
was like that. Just think about when the flat screen TV came out;
it was inaccessible for most people. Any new technology will be
expensive, but once it gets into the market, once the demand is
there (it becomes cheaper). And the point with green technology
is that it’s a win-win for everybody. At the end of the day we get
what we want, which is power for all the things that we need,
and it’s green so it’s something that’s going to be promoted automatically in the world right now. Probably it will initially be
promoted most by the richest countries, and then it will trickle
down. It will take time, it will not happen overnight, but I think
we are probably in the midst of the biggest revolution that we
have had so far in changing how we develop energy.

>> John Melo
I agree. I would like to say that we’ve been talking about the
solution. I believe that getting the problem right is actually more
São Paulo Ethanol Summit 2009
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mente, no início será promovida pelos países mais ricos, e
depois se disseminará. Levará algum tempo, não acontece
de um dia para outro, mas acho que estamos no meio da
maior revolução que já vivenciamos em termos de alterar o
modo como desenvolvemos energia.
>> John Melo
Concordo. Hoje estamos falando da solução. É mais importante definir corretamente o problema, do que a solução. O problema que enfoco é a mudança climática, e acho
que não temos tempo a perder. Se vamos tratar da mudança climática, devemos começar hoje, e temos de ter o maior
impacto possível hoje.
A maneira de garantir a adoção mais rápida possível é
pelos ‘combustíveis que não comprometem’. Os consumidores merecem ter bom desempenho de seus veículos e dos
produtos usados, e isso deve ser feito sem prejudicar o meio

important than the solution. The problem I’m focused on is climate change, and I don’t think we have time to wait. If we’re
going to address climate change we must start today, and we
have to make the biggest possible impact today. The way to
get adoption to happen as quickly as possible is by making no
compromise. Consumers deserve to get good performance from
their vehicles and the products they use, and they need to do it
in a manner that is environmentally friendly. The second way to
get quick adoption is economics, so we need “no compromise”
products that are economically competitive with their alternative, so that we can start making a difference in climate change
right now, not 20 or 30 years from now.
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ambiente. A segunda maneira de garantir a adoção rápida é
a economia. Precisamos de produtos ‘sem comprometimento’ que sejam economicamente competitivos com o produto
alternativo, para que possamos começar a fazer diferença na
mudança climática hoje, e não daqui a 20 ou 30 anos.
Estou muito entusiasmado com meu último ponto, que
é que todas as previsões nos últimos 50 anos com relação
a futuras fontes de energia estiveram erradas, mas a boa
notícia é que estamos do lado certo.
>> Geoffrey Carr
Encerramos então com uma máxima de Goldwyn – nunca faça previsões, principalmente sobre o futuro.
1 Skunkworks – departamento ou unidade em uma empresa que tem grande
independência e liberdade das regras normais para desenvolver projetos
novos, avançados e/ou secretos.

I’m really enthusiastic about my last point, which is that all
predictions in the last 50 years regarding future sources of energy have so far been wrong, but the good news is that we’re on
the right side of history.

>> Geoffrey Carr
So we end with a Goldwynism – never make predictions, especially about the future.
1 Skunkworks – a department or unit within a company that has great
independence and freedom from normal rules to develop new, advanced or
secret projects.
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Globalização do etanol
Globalization of ethanol

Dia 2, PM – plenário

Biocombustíveis em um contexto global
Roberto Rodrigues

ex-Ministro da Agricultura, Brasil
O que observamos neste evento e que vem sendo discutido ao longo dos últimos anos, de maneira insistente, é que
o etanol já representa claramente uma tecnologia comprovada como uma das alternativas na crise energética que
o mundo vive e continuará a viver daqui para frente. Seja
como alternativa energética ou como elemento importante
para redução de emissões de gases de efeito estufa.
Portanto o que está claro para nós, no Brasil, e que ficou
claro nas discussões durante o evento, é o que se espera,
o que se demanda, é a criação de um mercado global de
etanol. Um mercado global para biocombustíveis. Um
mercado global que tenha na agroenergia a sua base fundamental.
Considerando esta afirmação, apresento algumas questões aos quatro palestrantes:
• Você concorda que é necessário criar um mercado global
para biocombustíveis?
• Se concordar, quem precisa fazer o quê, para que isso
aconteça?
• Apontando quem e definindo o que fazer, quanto tempo
demora para que esse mercado global seja criado, e para
que o etanol e os biocombustíveis se transformem em
global commodities?
• Segundo se afirma no mundo, a agroenergia muda um
pouco o paradigma agrícola mundial. Isso é verdade? Se
for, não seria necessário que a Organização Mundial do
Comércio criasse um capítulo específico para agroenergia, tendo em vista a importância que terá no cenário
global agrícola no futuro a curto prazo?
Sabemos que alimentos podem ser produzidos em qualquer país do mundo, até na Sibéria. Custa caro, é preciso
subsídios, constrói-se estufas, e produz. A agroenergia não
se produz em qualquer lugar do mundo, porque precisa de
três componentes: a terra, com tudo o que ela tem como
água, componentes químicos e físicos, etc, a planta e o sol.
O sol está disponível à vontade entre os Trópicos de Câncer
e de Capricórnio. Esta é a região do planeta onde estão a
América Latina, a África e alguns países asiáticos mais pobres. Esses três continentes, na realidade, abrigam populações cuja renda per capita é a menor do mundo, mas que
vem crescendo mais do que a renda per capita dos países
desenvolvidos. Além disso, nesses continentes, 85% da população do mundo crescerá nos próximos 20 anos, segundo
dados da ONU. Sendo estes países tão populosos, demandando tantos empregos, e tendo solo, terra disponível, e sol
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à vontade, não serão eles os responsáveis pelo grande projeto mundial de agroenergia? Isto representa uma mudança na geopolítica mundial?

Lord John Browne

Diretor, Riverstone Holdings e ex-presidente da BP
Hoje, existe um consenso político no Reino Unido sobre
a importância de criar novas indústrias verdes, para estimular a atividade econômica e atender os objetivos de longo prazo de melhorar a segurança nacional e diminuir as
mudanças climáticas. A indústria brasileira de etanol de
cana-de-açúcar é o melhor exemplo que conheço de um
precedente bem sucedido que mostra o que pode ser feito
quando o governo e as empresas trabalham juntos.
Gostaria de chamar a atenção para três questões:
• Os biocombustíveis têm potencial para exercer um papel
substancial de longo prazo no mix de energia global;
• As preocupações com a mudança climática vêm se tornando o fator dominante nas políticas de biocombustíveis no mundo inteiro, mas os investimentos necessários
para solucionar estas preocupações são postergados devido a incertezas com relação à questão da mudança de
uso da terra; e
• A indústria de biocombustíveis precisa fazer mais em
termos de comunicação, posicionando-se por trás de temas comuns.
O último relatório da Agência Internacional de Energia
contém a surpreendente informação de que os biocombustíveis foram responsáveis pelo maior aumento individual
na capacidade de combustíveis líquidos fora da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Isso não
ocorreu por acaso ou por um modismo passageiro. Vale a
pena lembrarmos que a indústria de biocombustíveis cresceu e continua a crescer com base em diferentes tendências de longo prazo da indústria de energia.
Primeiro, a posição competitiva dos biocombustíveis
comparados com a gasolina e o diesel continua a melhorar
graças ao nível e à volatilidade do preço do petróleo e às
constantes reduções de custo. Os últimos 12 meses mostraram que a única certeza que temos sobre o mercado de petróleo é que a demanda permanece incerta e que os preços
variam.
Como resultado da recessão global, a demanda por petróleo está bem menor do que o esperado, inferior até de
alguns meses atrás, o que levou a capacidade ociosa significativa. Essa situação deve persistir por algum tempo. No
entanto, ao menos dois pontos no lado da oferta podem

Day 2, PM – PLEnary SESSION

Biofuels in a global context
Roberto Rodrigues

former Minister of Agriculture, Brazil
What we have seen at this event, and what has been constantly discussed over the past few years, is that ethanol already
clearly represents a proven technology that is an alternative in
the energy crisis that the world is experiencing and will continue to experience from now on. Ethanol is relevant both as an
alternative energy and as an important element for reducing
greenhouse gas emissions.
What is therefore clear for us in Brazil, and what has been
made clear in discussions during this event, is that what we
want and need is the creation of a global market for ethanol –
for biofuels – a global market that has agri-energy as its fundamental base.

greenhouses gases are created but you have production.
Agri-energy is not produced just anywhere in the world, because it requires three components: land, with everything
in it such as water, chemical and physical components, etc.,
plants and the sun. The sun is available between the Tropics of Cancer and Capricorn. This is the region of the planet
where Latin America, Africa and some poorer Asian countries are located. These three continents, in reality, contain
populations whose per capita income is the lowest in the
world, but that have grown more than the per capita income
of developed countries. Moreover, it is in these continents
that 85% of the world population will grow over the next 20
years, according to UN figures. Since these countries are so
populous, and need so many jobs, and have available land

“O que se espera é a criação de
um mercado global de etanol
– para biocombustíveis”
“What we want and need is the
creation of a global market for
ethanol – for biofuels”
| Roberto Rodrigues
I therefore offer the four panelists some questions:
• Do you agree that it is necessary to create a world market for
biofuels?
• If you agree, then who needs to do what for this to happen?
• Knowing who and what to do, then how much time is needed
for these global markets to be created, and for ethanol and
biofuels to become global commodities?
• According to what is being said internationally, agri-energy
changes the paradigm of world agricultural a little. Is this true?
If so, would it not be necessary that the World Trade Organization create a special chapter for agri-energy, considering the
importance it will have on the global agricultural scenario in
the short term?
We know that food can be produced in any country in the
world, even in Siberia. It is expensive, subsidies are needed,

and plenty of sun, are they not the ones to be responsible
for a large global agri-energy project? Does this represent a
change in global geopolitics?

Lord John Browne

Director, Riverstone Holdings and former president
of BP
Today there’s a political consensus in the United Kingdom
about the importance of building new green industries, both as
a way to stimulate economic activity and to satisfy the longerterm objectives of enhancing national security and mitigating
climate change. The Brazilian sugarcane ethanol industry is the
best example I know of a successful precedent showing what
can be achieved when government and business work together.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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sugerir que os preços do petróleo não devem enfraquecer
de forma significativa, podendo se estabilizar no médio
ou longo prazos: a influência da OPEP sobre o preço com o
crescimento de sua participação na produção e a estrutura
de custos da indústria, com a migração do barril marginal
para lugares ainda mais tecnicamente desafiadores. Ao
mesmo tempo, os bilhões de dólares investidos em biocombustíveis nos últimos anos pelas empresas petrolíferas, de
agronegócios e investidores financeiros levaram a reduções
de custos significativas.
O etanol de cana-de-açúcar brasileiro, o biocombustível
de custo mais baixo no mundo, é hoje competitivo sem
subsídios com o preço do petróleo em aproximadamente
US$50 por barril. Os analistas prevêem que os custos de biocombustível celulósico cairão em 30% nos próximos anos.

que significa derrubar as barreiras contra a formação de
uma indústria global de biocombustíveis, alinhada com
políticas domésticas.
Outro fator que facilita o crescimento do setor de biocombustíveis é o desejo dos governos do mundo todo de promover novas fontes de atividade econômica. Países em desenvolvimento na África e na Ásia buscam copiar o exemplo
do Brasil, onde o setor de biocombustíveis emprega um milhão de pessoas e cresceu a partir do zero em 30 anos.
Nos países da OCDE, o chamado estímulo verde foi introduzido há alguns meses. Estima-se que de US$ 300 bilhões
a US$ 400 bilhões dos US$ 3 trilhões prometidos em pacotes de estímulo fiscal no mundo serão dedicados a energia
de baixas emissões de carbono, incluindo a bioenergia.
A última tendência por trás do crescimento da indústria

“No meu ponto de vista, a incerteza com relação ao futuro
das políticas de uso da terra é o maior impedimento ao
investimento em biocombustíveis hoje”
“In my view, uncertainty as to the future shape of land use
policies has become the single greatest impediment to investing
in biofuels today”
| Lord John Browne

Outra tendência por trás do crescimento dos biocombustíveis é o medo crescente quanto à segurança energética
– que as reservas de combustíveis fósseis fiquem cada vez
mais concentradas em termos geográficos. Estas preocupações são particularmente críticas no setor de combustíveis
de transporte, que ainda depende em 95% do petróleo. A
chave para a segurança energética é, claro, a diversificação
e os biocombustíveis continuam a ser a única opção material para diversificar no curto prazo, e uma das únicas opções mesmo sem ser no curto prazo.
Farei mais um ou dois comentários sobre a segurança
energética. Um argumento é ouvido frequentemente nos
debates sobre políticas de biocombustíveis, que a segurança energética pode ser alcançada somente por meio
de autossuficiência energética nacional ou regional. Isso
é um erro. Uma lição que aprendi com minha experiência na indústria do petróleo é que a verdadeira segurança
energética vem de mercados abertos, garantindo a diversidade de matérias-primas, nacionais e internacionais, o
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de biocombustíveis é, claro, a preocupação crescente com
as mudanças climáticas. Em termos simples, os legisladores perceberam que a estabilização das concentrações atmosféricas de CO2 em níveis seguros será impossível sem
um crescimento significativo do setor de biocombustíveis.
A junção de melhorias econômicas, crescimento de energia e segurança, políticas de estímulo verde aprimoradas e
crescentes preocupações sobre a mudança climática explica porque o setor de biocombustíveis, em minha opinião,
continuará a apresentar fortes taxas de crescimento depois
de superar os desafios atuais de grandes excessos de produtos e margens comprimidas.
No entanto, a importância relativa destes fundamentos
está mudando. Por muitos anos, ouvimos uma restrição
familiar em conferências no mundo inteiro: o fator dominante da política de biocombustíveis nos EUA é a segurança energética, enquanto na Europa a proteção ambiental é
mais importante. Isso pode ter sido verdade historicamente, mas a situação vem se alterando muito sob a lideran-

I want to make three short points:
• Biofuels have the potential to play a substantial, long-term
role in the global energy mix;
• Concerns about climate change are becoming the dominant
driver of biofuels policies around the world but the investment required to address these concerns is being held back by
uncertainties surrounding the issue of land use change; and
• The biofuels industry needs to do a very much better job of
communicating, uniting behind a common set of themes.
The International Energy Agency’s latest market report contains a striking fact that last year biofuels provided the single

biggest increase in liquid fuels capacity outside of OPEC. This
didn’t happen by accident or because of a passing fad. It’s worth
reminding ourselves that the biofuels industry has grown, and
continues to grow, on the back of a number of long-term trends
in the energy industry.
First, the competitive position of biofuels compared with gasoline and diesel continues to improve thanks to the level and
volatility of the oil price and to ongoing cost reductions. The past
12 months have served as a timely reminder that the only thing
we can say for sure about the oil market is that demand remains
uncertain and that prices will vary.
As a result of the global recession, demand for oil is much lower than expected, even than a few months ago, leading to significant spare capacity. This situation is likely to persist for some
time to come. However, at least two points on the supply side
might suggest that oil prices are unlikely to weaken significantly
and may firm over the medium to long term. These points are
– OPEC’s influence over price as its share of production grows;
and the cost structure of the industry as the marginal barrel mi-

grates to ever more technically challenging places. At the same
time, the billions of dollars invested in biofuels in recent years by
oil companies, agribusinesses and financial investors have led to
significant cost reductions.
Brazilian sugarcane ethanol, the lowest-cost biofuel in the
world, is now competitive without subsidies at a petroleum
price of around US$50 per barrel. And analysts predict that cellulosic biofuel costs will fall by 30% in the next few years.
Another trend underpinning the growth of biofuels is the
growing fear about energy security – that supplies of fossil fuels will become increasingly geographically concentrated. These
concerns are particularly acute in the transportation fuel sector,
which remains 95% reliant on oil. The key to energy security is,
of course, diversification, and biofuels remain the only material
option to diversify in the short term, and one of the very few options beyond that.
Let me make one or two more comments about energy
security. There’s a pervasive argument, one that is heard frequently in biofuels policy debates, that energy security can be
achieved only by national or regional energy self-sufficiency.
This is mistaken. A lesson I’ve learned from my experience in
the oil industry is that real energy security comes from open
markets, by insuring a diversity of inputs, both domestic and
international. That means dismantling barriers to the formation of a global biofuels industry in tandem with domestic
policies.
Another factor supporting the growth of the biofuels sector
is the desire by governments around the world to promote new
sources of economic activity. Developing countries in Africa and
Asia are seeking to emulate the example of Brazil, where the biofuels sector now employs as many as a million people and has
grown from virtually nothing over 30 years.
In OECD countries the so-called green stimulus has been enacted in recent months. It’s estimated that US$300 billion to
US$400 billion of the US$3 trillion pledged in fiscal stimulus
packages around the world will be dedicated to low-carbon energy, including bioenergy.
The final trend underpinning the growth of the biofuels industry is, of course, increasing concern about climate change. Put
simply, policy makers have realized that stabilizing atmospheric
concentrations of CO2 at safe levels is going to be impossible
without significant growth of the global biofuels sector.
The coming together of improved economics, growing energy
and security, enhanced green stimulus policies and increasing
concerns about climate change explains why the biofuels sector
will, I believe, continue to exhibit strong growth rates once it has
overcome the current challenges of large product surpluses and
compressed margins.
However, the relative importance of these fundamentals is
shifting. For several years, we have heard a familiar refrain at
conferences around the world: the dominant driver of biofuels
policy in the United States is energy security, whereas in EuSão Paulo Ethanol Summit 2009
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ça do novo presidente dos EUA. A mudança climática vem
emergindo como o fator mais importante na política de
energia dos EUA, saindo da marginalidade para o foco principal de atenção.
Vou ilustrar este exemplo com um cálculo. Estima-se
que a implantação do Padrão de Combustível Renovável
dos EUA de 36 bilhões de galões reduziria a demanda
de gasolina em aproximadamente 2,5 milhões de barris
por dia até 2020. Isso equivale a uma redução de 30% na
demanda de gasolina nos EUA, reforçando o argumento
de que a demanda de gasolina nos EUA já atingiu o pico.
Progressos significativos já foram feitos graças, em parte, à atividade de mais de 1.500 fundos de tecnologia
limpa. As tecnologias foram desenvolvidas para criar a
nova geração de biocombustíveis, a partir de matérias
-primas de baixa emissão de carbono, como a biomassa
celulósica.
As inovações também aparecem na lavoura e nos processos de produção, melhorando a pegada de carbono dos biocombustíveis de primeira geração. Exemplos disso incluem
a adoção de práticas de plantio direto na indústria argentina de biocombustíveis de soja e aqui no Brasil na queima
do bagaço para geração de eletricidade.
No entanto, é preciso que haja outras inovações. Para que
o investimento necessário flua, os investidores precisam,
acima de tudo, de políticas governamentais claras, estáveis e
previsíveis. Minha experiência me ensinou a nunca subestimar a capacidade das empresas de inovar, se houver os sinais
de investimento certos. Padrões de emissões de gases claros

e rígidos foram estabelecidos pela Comissão Européia, e a
Califórnia e a Agência de Meio Ambiente dos EUA seguem
pelo mesmo caminho, porém a clareza está sendo prejudicada pela conjectura quanto ao impacto do cultivo de biocombustíveis sobre o uso de terra. Isso é um grande empecilho.
No meu ponto de vista, a incerteza com relação ao futuro das políticas de uso de terra é o maior impedimento ao
investimento em biocombustíveis hoje. A mudança do uso
de terra é um assunto com várias vertentes de ataque e defesa. Os grupos interessados estão inquietos e é importante
tomar distância para avaliarmos o que sabemos. Sabemos
que o cultivo de biocombustíveis faz com que ocorram mudanças no uso de terras, assim como em qualquer atividade
agrícola. Mas sabemos que os modelos atuais não geram
tanta certeza quanto à magnitude destas mudanças e que
outros fatores, como a agricultura de subsistência, são mais
importantes.
Sabemos que biocombustíveis têm consequências positivas e negativas sobre o uso da terra. Exemplos incluem o
aumento na produtividade da lavoura, como fica claro no
Brasil, e a produção de produtos secundários com alto teor
protéico a partir do processo de refinamento de cereais. Sabemos que será necessário um conjunto de políticas para
lidar com as preocupações referentes às mudanças no uso
da terra, incluindo grande número de medidas fora do setor
de biocombustíveis.
Também sabemos, de maneira prática, que muitas abordagens na tentativa de mitigar as mudanças diretas no uso
da terra também provavelmente mitigariam as mudanças

rope environmental protection is more important. That might
have been true historically, but the situation is changing dramatically under the leadership of the new U.S. president. Climate change is now emerging as the most important driver
of U.S. energy policy, and it’s moving from the margin to the
mainstream.
Let me illustrate that with a calculation. It’s estimated that
implementing the 36 billion gallon U.S. Renewable Fuel Standard would reduce gasoline demand by around 2.5 million barrels a day by 2020. That’s equivalent to a 30% reduction in U.S.
gasoline demand, reinforcing the argument that U.S. gasoline
demand has probably already peaked. Significant progress has
already been made thanks, in part, to the activity of more than
1,500 clean-tech funds. Technologies have been developed to
make the next generation of biofuels from a range of low-carbon feedstocks such as cellulosic biomass.
Innovations are also playing out in farming and production
processes, improving the carbon footprint of first-generation

biofuels. Examples include the adoption of no-till farming practices in the Argentinean soy biodiesel industry, and here in Brazil
burning bagasse to create electricity.
However, more innovation is needed. For the required investment to flow, investors need, above all else, clear, stable, and
predictable government policies. My experience has taught me
never to underestimate the ability of businesses to innovate,
if the right investment signals are there. Clear and robust gas
standards have been introduced by the European Commission,
and California and the U.S. Environmental Protection Agency are
now following suit, but clarity is being undermined by conjecture about the impact of growing biofuels on land use. This represents a serious roadblock.
In my view, uncertainty as to the future shape of land use policies has become the single greatest impediment to investing in
biofuels today. Land use change is an area rife with claim and
counter-claim. Vested interest groups are stirring up unease, so
it’s important to step back and take stock of what we know. We
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indiretas. Com base nisso, vou oferecer aos legisladores seis
sugestões do que fazer e o que não fazer:
• Não tomar decisões políticas por impulso, ou criar barreiras comerciais baseadas em uma área da ciência que ainda está em seus primórdios e que ainda é bastante incerta no que diz respeito à magnitude e direção dos efeitos.
• Evitar fatores relacionados a sanções. Para mudar as práticas empresariais, são muito mais importantes incentivos que ameaças.
• Além disso, não agir de forma excessivamente local. Compreender a dinâmica global de uso de terra é impossível
se não observarmos o sistema agrícola como um todo,
um sistema onde os biocombustíveis têm somente um
papel pequeno.
No que se refere ao que fazer:
• Precisamos reconhecer as iniciativas existentes dos governos e da indústria. Por exemplo, leis de zoneamento
de terra e políticas para prevenir o desmatamento.
• Enfocar abordagens harmônicas em termos internacionais, reconhecendo os biocombustíveis como uma commodity global que vem surgindo.
• Por fim, definir as etapas práticas que os produtores podem seguir hoje que gerariam alta lucratividade e mitigariam os impactos sobre o uso da terra. Por exemplo, a
implantação de tecnologias de bicombustíveis que processam resíduos, lavouras em terras degradadas e melhorias na produtividade agrícola.
Sem maior clareza, não conseguem fluir os investimentos
necessários para atender as regras governamentais cada

vez mais agressivas. Mas se os legisladores precisam ter
maior empatia com as preocupações da indústria, o oposto
também é verdade. Assim, chego ao terceiro ponto.
Como investidor global em biocombustíveis, com investimentos na Europa, no Brasil, na Argentina e nos EUA, em
bioetanol e em biodiesel, parece-me que a indústria precisa
melhorar as explicações de como pretende atender as prioridades dos governos.
Nos anos 90, partes da indústria de petróleo optaram
por ignorar ou negar os sinais emergentes da mudança
climática. Outras empresas, incluindo a BP, que eu presidia na época, decidiram que o envolvimento construtivo
era uma abordagem melhor. Acho que provamos que estávamos certos. A indústria de biocombustíveis precisa
aprender uma lição importante com isso, enquanto se
entende com suas próprias questões ambientais. A defensiva e a negação não são estratégias viáveis no longo
prazo.
Como na indústria de petróleo nos anos 90, também está
havendo uma tendência de os players se dividirem em grupos rivais ao invés de se apresentarem uma fronte unida. Em
momentos de grandes incertezas e alta complexidade, falar
um discurso comum é ainda mais importante. Acho que este
é o momento para dar início a um novo capítulo no trabalho de defesa baseado em parcerias ao longo da indústria e
mensagens positivas compartilhadas entre todos.
Assim como a articulação de um novo meio de efetivar as mudanças no uso da terra, o público e os legisladores devem ser lembrados dos inúmeros benefícios

know that growing biofuels causes land use changes to occur,
as does all agricultural activity. But we know that current models don’t give sufficient certainty as to the magnitude of those
changes and that other factors, such as subsistence farming, are
more important.
We know that biofuels have positive as well as negative consequences on land use. Examples include increases in crop yield,
as evidenced here in Brazil, and the production of high protein
co-products from the cereal refining process. We know that a
suite of policies will be needed to address concerns about land
use change, including a large number of measures outside the
biofuels sector.
We also know, as a practical matter, that many approaches
to mitigating direct land use change would also very probably
mitigate indirect land use change. Based on those points, let me
offer three dos and don’ts to policy-makers:
• Don’t make knee-jerk policy decisions, or put up trade barriers based on an area of science that is embryonic and where

both the direction and magnitude of effects remains highly
uncertain.
Avoid penalty factors. Carrots are far more important than
sticks in changing business practice.
Also, don’t be too parochial. Understanding global land use
dynamics will be impossible without looking at the agricultural system as a whole, a system in which biofuels play only
a very small part.
When it comes to the dos:
We must recognize existing government and industry initiatives. For example, land zoning laws and policies to prevent
deforestation.
Do aim for internationally harmonized approaches, recognizing biofuels as an emerging global commodity.
And finally, do outline the practical steps that producers
can take today that would have a high probability of mitigating land use impacts. For example, deploying biofuels
technologies that process waste products, growing crops

•
•

•

•
•
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dos biocombustíveis com a redução de emissões de CO2
e diversificação do mix de energia. O papel positivo da
sustentabilidade e dos padrões de trabalho na análise de
separar biocombustíveis bons e ruins deve ser reforçado, ao mesmo tempo em que os governos são desencorajados a escolher vencedores e perdedores, baseado na
matéria-prima.
O trabalho de entidades como a Sociedade Americana de
Testes e Materiais (American Society for Testing and Materials - ASTM) na definição das especificações comuns de
biocombustíveis deve ser destacado e usado como base.
Argumentos científicos rigorosos devem ser implantados
para definir o papel dos biocombustíveis na dinâmica global de precificação de alimentos, assunto que tem sido alvo
de muitas desinformações e alarmismo por parte da mídia
nos últimos meses.
Por fim, a necessidade contínua de articular a importância de políticas que exibem confiabilidade, estabilidade e
clareza, uma mensagem que se aplica a qualquer um que
esteja envolvido com o setor de biocombustíveis. Imagino que muitas pessoas esperavam um ano de 2009 mais
calmo. A recessão global, a crise financeira e os constantes
debates sobre o impacto ambiental dos biocombustíveis
acabaram com estas esperanças. É tentador se recolher, sair
de vista e deixar tudo de lado; mas fazendo isso, perde-se
uma oportunidade. Esse é o momento de se erguer, se unir
e articular uma visão conjunta para o futuro – uma visão
com mais emprego, melhor segurança energética, melhor
desenvolvimento internacional e combustíveis de transporte mais limpos.

Dallas Tonsager

Subsecretário de Desenvolvimento Rural,
Departamento de Agricultura dos EUA
Os biocombustíveis têm grande potencial para reduzir as
emissões de gases de efeito estufa e melhorar a segurança energética não só dos EUA ou do Brasil, mas do mundo
inteiro. Com isso, os biocombustíveis oferecem grandes
oportunidades para fazendeiros, sitiantes, donos de áreas
florestais e comunidades rurais.
Para a região rural dos EUA, a produção de biocombustíveis representa não só mais um mercado para produtos
agrícolas e florestais, mas também apresenta uma excelente oportunidade nova para negócios que têm proprietários locais, criação de novos negócios e desenvolvimento
econômico sustentável. Acho que estas oportunidades podem surgir em muitos países pelo mundo. Considerando os
biocombustíveis em um contexto global, não é possível observá-los de maneira isolada; é preciso considerar a energia
renovável e os biocombustíveis como parte do mix energético total, principalmente como alternativas aos combustí-
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veis fósseis e baseados em petróleo, com muita atenção aos
objetivos ambientais nacionais e internacionais.
Também devemos reconhecer que a indústria da energia
é global e que as perspectivas nacionais serão diferentes.
O Presidente Barack Obama estabeleceu algumas metas
muito específicas para sua administração, incluindo a redução da dependência dos EUA em combustíveis fósseis, aumentando a produção de energia renovável, reduzindo as
emissões de gases de efeito estufa e criando empregos de
qualidade. Os EUA têm 5% da população mundial, mas consome aproximadamente 25% do total de energia do mundo.
Como consequência, a segurança energética tem sido uma
questão muito preocupante para os EUA. Em 2008, o preço
do petróleo bruto aumentou para quase US$ 150 por barril,
mais do que o dobro do preço médio em 2006, e o preço
da gasolina nos EUA atingiu níveis nunca vistos antes. Para
os países importadores de petróleo, o aumento de preços
representou a saída de capital do país. Assim, o capital não
estava disponível para programas e investimentos.
Para os negócios, isso representou custos operacionais
significativamente mais altos. Para os clientes, os preços de
gasolina mais elevados reduziram a quantidade de renda
disponível para alimentos e outros gastos. Os preços retrocederam este ano, devido à diminuição da demanda e
fraqueza econômica global. Apesar da queda recente, entretanto, os preços do petróleo começaram a se recuperar e
no futuro, um aumento substancial é esperado.
Também é esperada volatilidade contínua. Para os EUA,
este é um problema estratégico significativo. Mais de 60%
de nossos combustíveis para transporte são importados. Se
nada for feito, a dependência de importações dos EUA deve
aumentar para 75% até 2030. Claramente, os EUA precisam
diversificar suas fontes de energia.
A bioenergia e os biocombustíveis são alternativos aos
combustíveis fósseis. A promoção de biocombustíveis avançados limpos, sustentáveis e produzidos domesticamente é
uma prioridade para o presidente e para o Departamento

“É preciso considerar a energia
renovável e os biocombustíveis
como parte do mix energético total”
“We must consider renewable
energy and biofuels as part of the
overall energy mix”
| Dallas Tonsager

on degraded land and demonstrating agricultural yield improvement.
Without greater clarity, the investment required to meet increasingly aggressive government mandates will simply not
flow. But if policy makers need to be more empathetic to the
concerns of business, it is also true the other way around. This
leads to my third and final point.
As a global investor in biofuels, with investments in Europe,
Brazil, Argentina and the U.S., and in both bioethanol and biodiesel, it seems to me that the industry needs to do a better job of
explaining how it can meet government priorities.
In the 1990s, some parts of the oil industry chose to ignore
or deny the emerging signs of climate change. Other companies, including BP, which I was leading at the time, decided that
constructive engagement was a better approach. I believe that
we’ve been proved right. There is an important lesson to be
learned here for the biofuels industry, as it grapples with its own
emerging environmental issues. Defensiveness and denial are
not viable long-term strategies.
Like the oil industry in the 1990s, there’s also been a tendency
for players to fragment into rival groupings, rather than presenting a united front. In times of great uncertainty and great
complexity, speaking with a common voice becomes even more
important. I believe the time is right to open a new chapter in advocacy efforts based on cross-industry partnerships and shared
and positive messages.
As well as articulating a constructive way forward on land
use change, the public and policy makers need to be reminded
of the numerous benefits that biofuels can bring in reducing CO2 emissions and diversifying the energy mix. The positive role of sustainability and labor standards in parsing good
from bad biofuels should also be reinforced while discouraging
governments from picking winners and losers on the basis of
feedstock.
Work done by industry bodies such as the American Society for
Testing and Materials (ASTM) in defining common biofuel specifications should be highlighted and built on. Rigorous scientific

arguments should be deployed to define the role biofuels play in
global food pricing dynamics, a subject of much misinformation
and media alarmism in recent months.
And finally, there’s the continuing need to articulate the importance of policy certainty, stability and clarity, a message that
applies wherever one sits in the biofuels sector. I expect many
people were hoping for a reasonably quiet 2009. The global recession and financing drought and ongoing debates about biofuels’
environmental impact have put paid to those hopes. It’s tempting
to retreat, to disappear from view, and to sit things out; but doing
so would miss an opportunity. Now is the time to get on the front
foot, to join together and articulate a shared vision for the future
– a vision of more jobs, improved energy security, enhanced international development and cleaner transportation fuels.

Dallas Tonsager

Under Secretary for Rural Development, U.S.
Department of Agriculture
Biofuels hold great potential for reducing greenhouse gas
emissions and improving the energy security not just of the
United States or Brazil, but also the world. By doing so, biofuels offer tremendous opportunities for farmers, ranchers, forest
owners and rural communities.
For rural America, the production of biofuels represents not
merely another market for farm and forest products, but also
presents an exciting new opportunity for local ownership, new
business formation and sustainable economic development.
I believe these opportunities can present themselves in many
countries around the world. To consider biofuels in a global
context, we cannot look at biofuels alone; we must consider renewable energy and biofuels as part of the overall energy mix,
especially as alternatives to fossil-based and petroleum-based
fuels, and with acute attention to national and international environmental objectives.
We must also recognize that energy is a global industry and
that national perspectives will differ. President Barack Obama
has set some very specific goals for his administration, which include reducing the United States’ dependency on imported fossil
fuels, increasing renewable energy production, reducing greenhouse gas emissions and creating quality jobs. The United States
has 5% of the world’s population but consumes about 25% of
the world’s total energy. As a consequence, energy security is a
matter of great concern to the U.S. Last year, the price of crude
oil increased to almost US$150 per barrel, more than double the
average price of oil in 2006, and the price of U.S. gasoline rose
to unprecedented levels. For oil-importing countries, the surge
in prices represented capital flowing out of the country. Capital
was therefore unavailable for domestic programs and for investment.
For business, this represented dramatically higher operating
costs. For consumers, higher gasoline prices reduced the amount
São Paulo Ethanol Summit 2009
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de Agricultura dos EUA. O país já é um líder mundial na
produção de biocombustíveis.
No começo da década, os EUA produziam 1,6 bilhões de
galões de etanol e dois milhões de galões de biodiesel. Em
2008, estes números subiram para mais de nove bilhões de
galões e 700 milhões de galões respectivamente. A produção deve se aproximar de 11 bilhões de galões de etanol em
2009. Esse sucesso é resultado da visão, colaboração e trabalho de milhares de indivíduos dedicados, tanto no setor
privado quanto no governo.
O desenvolvimento da indústria de biocombustíveis foi
alvo de muitas críticas, sendo que nem todas estavam certas. Em 2008, por exemplo, a indústria de biocombustíveis
sofreu muitas críticas de que a produção de biocombustíveis estava gerando aumento no preço global dos alimentos. Pesquisas adicionais mostraram que muitos fatores
contribuíram para a alta de preços, incluindo enchentes
no Meio Oeste americano, que levou a preocupações com
queda na safra de milho e soja. Restrições de exportação
de alguns países, limitações de bens negociáveis e o crescimento econômico global levaram a um aumento na demanda por alimentos com o crescimento dos países em
desenvolvimento e melhorias nas dietas das pessoas. Além
disso, secas que perduram há alguns anos na Austrália e na
Nova Zelândia, bem como a redução da produção de trigo e
leite, a seca e o tempo seco no Canadá, na Ucrânia, na União
Européia e nos EUA, tiveram efeitos adversos sobre a produção de grãos em 2007.
Preços mais altos de energia elevaram os custos de produção agrícola, transporte e processamento de alimentos, comercialização e varejo. Não há dúvida que a demanda por
milho, soja e cana-de-açúcar na indústria de biocombustíveis também contribuiu para a alta de preços dos alimentos, mas de maneira muito menor do que o considerado de
forma geral. Não se pode analisar a relação durante um ano
apenas. Desde que atingiu o pico em 2008, por exemplo,
os preços de alimentos caíram significativamente mesmo
com o aumento da produção de biocombustíveis. Análises
do Departamento de Agricultura indicam que o aumento
da produção de biocombustíveis nos EUA nos últimos três
anos correspondeu a aproximadamente 30% do aumento
dos preços de milho e 40% do aumento do preço de soja, no
mesmo período.
Os aumentos nos preços das commodities, no entanto,
passaram para os preços dos alimentos vendidos no varejo
de forma muito menor. Nos EUA, o preço dos agricultores
para commodities corresponde a aproximadamente 20%
do custo final ao consumidor.
Na análise final, os biocombustíveis contribuíram um
pouco para o aumento dos preços de alimentos no varejo,
mas também moderaram de forma significativa o aumento dos preços de gasolina. Com a evolução da indústria glo-
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bal, é importante que o público consumidor seja informado
sobre os reais benefícios, assim como os custos da produção
de biocombustíveis.
A legislação de política de energia mais recente dos EUA
é a Lei de Segurança e Independência Energética (Energy
Independence and Security Act) de 2007, normalmente
chamada de EISA, mas que hoje vou chamar de Lei de Energia. A lei inclui rígidas metas de consumo de combustíveis
renováveis para os EUA. O padrão de combustíveis renováveis estabelecido pela Lei de Energia determina que os EUA
usem 36 bilhões de galões de biocombustíveis no fornecimento de combustíveis até 2022. Este seria equivalente a
20% a 25% dos custos de combustíveis de transporte.
A Lei de Energia de 2007 é complexa. O padrão de 36 bilhões de galões de combustíveis renováveis é um valor agregado composto por diferentes padrões de combustíveis renováveis em diferentes categorias, incluindo etanol celulósico,
biodiesel, outros biocombustíveis avançados e um padrão de
combustíveis renováveis residual para etanol de milho convencional. Este padrão coloca o etanol de milho no mix de
combustíveis com 15 bilhões de galões por ano.
Já que a maior parte da produção de etanol dos EUA hoje
é baseada em milho, é importante notar a futura dependência em biocombustíveis de segunda e terceira gerações.
As metas estabelecidas pela Lei de Energia de 2007 são baseadas no rápido desenvolvimento e comercialização do
etanol celulósico e outros biocombustíveis avançados. A Lei
de Energia também determina que os combustíveis renováveis atendam os limites de emissões de gases de efeito
estufa comparado aos combustíveis convencionais, e exige
que não sejam produzidos em algumas terras não cultivadas ou gerenciadas antes da implantação da Lei de Energia
em 19 de dezembro de 2007. Estas disposições, que limitam
o etanol de grãos a 15 bilhões de galões, foram criadas para
reduzir a concorrência dos biocombustíveis com a lavoura
de alimentos.
A Lei de Energia e Conservação Alimentar (Food Conservation and Energy Act) de 2008 ofereceu ao USDA novas
ferramentas importantes nesta área para expansão e promoção da produção de biocombustíveis. A Lei de Agricultura (Farm Bill) de 2008 é a segunda lei a incluir explicitamente um capítulo dedicado à energia, que ampliou a carteira
de energia renovável de desenvolvimento rural do USDA.
O departamento de Desenvolvimento Rural está no processo de implantação de programas novos ou de expansão
visando oferecer garantias ao desenvolvimento, construção e reformas de refinarias de escala comercial; financiar
o incentivo a biorefinarias para que substituam o uso de
combustíveis fósseis e implantem operações que utilizam
biomassa renovável; financiar produtores de biotecnologia
para incentivar a produção de biocombustíveis de nova
geração a partir de biomassa e matérias-primas que não

of income available for food and other discretionary spending.
Prices have receded this year, of course, due to declining demand
and global economic weakness. Despite the recent drop, however, oil prices have now begun to recover and in the future are
expected to rise substantially.
Continued volatility is also to be expected. For the United
States, this is a significant strategic problem. More than 60% of
our transportation fuels are imported. If nothing is done, U.S. import dependency is expected to increase to 75% by the year 2030.
Clearly, the United States must diversify its energy sources.
Bioenergy and biofuels are alternatives to fossil fuels. Promoting clean, sustainable, domestically produced, advanced biofuels is a high priority for the president and for the United States
Department of Agriculture. The United States is already a world
leader in biofuels production.
At the beginning of the decade, the U.S. produced 1.6 billion
gallons of ethanol and two million gallons of biodiesel. Last year
those figures soared to over nine billion gallons and 700 million gallons, respectively. Production is expected to approach 11
billion gallons of ethanol this year. This success is the result of
vision, collaboration and hard work of many thousands of dedicated individuals, both in the private sector and in government.
The development of the biofuels industry has not come without criticism, not all of which has been accurate. Last year, for
example, the biofuels industry came under sharp criticism with
claims that biofuels production was driving up global food prices. Further research has demonstrated that many factors helped
push food prices higher last year. These factors included flooding
in the U.S. Midwest, leading to concerns of production shortfalls
for corn and soybeans. Export restrictions by some countries,
limiting tradable supplies and global economic growth leading
to increased demand for food as developing countries grow and
people improve their diets. In addition, multi-year droughts in
Australia and New Zealand, and reduced wheat and milk production, drought and dry weather in Canada, the Ukraine, the
European Union and the United States adversely affected grain
production in 2007.
Higher energy prices increased the cost of farm production,
food processing, transportation, marketing and retailing. To be
sure, demand for corn, soil and sugarcane from the biofuels
industry also contributed to higher food prices, but to a much
lesser extent than is generally perceived. One cannot infer a
simple one-year relationship. Since reaching their peak last year,
for example, food prices have dropped significantly even as production of biofuels has continued to increase. Analyses by the
Department of Agriculture’s chief economist indicates that increased biofuel production in the United States over the past
three marketing years accounted for about 30% of the increase
in corn prices and 40% of the increase in soybean prices in that
time period.
Increases in raw commodity prices, however, passed through
to retail food prices at a much lower level. In the United States

the farm gate price of commodities is roughly 20% of the ultimate consumer cost.
In the final analysis, biofuels did contribute slightly to retail
food price increases, but they also significantly moderated the
rise of gasoline prices. As the global industry evolves, it is important that the consuming public is educated as to the true
benefits, as well as the costs of biofuels production.
The most recent major energy policy legislation in the United
States, the Energy Independence and Security Act of 2007, is generally referred to as EISA, but for today I will call it the Energy Act.
This includes aggressive renewable fuels consumption targets
for the United States. The renewable fuels standard mandated
by the Energy Act requires the United States to utilize 36 billion
gallons of biofuels in its fuel supply by 2022. This amounts to
between 20% to 25% of fuel transportation costs.
The 2007 Energy Act is complex. The 36 billion gallon renewable fuels standard is an aggregate composed of multiple renewable fuel standards for several different categories of renewable
fuels. These include cellulosic ethanol, bio-based diesel, other advanced biofuels and a residual renewable fuel standard for conventional corn-based ethanol. This essentially caps corn-based
ethanol in the fuel mix at about 15 billion gallons per year.
Since almost all U.S. ethanol production today is corn-based,
the important factor to note is the future dependence on second- and third-generation biofuels. The goals established by
the 2007 Energy Act are predicated on the rapid development
and commercialization of cellulosic ethanol and other advanced
biofuels. The Energy Act also requires that renewable fuels meet
greenhouse gas reduction thresholds as compared to conventional fuels, and requires that they are not produced on certain
lands not cultivated or managed prior to the implementation of
the Energy Act on December 19, 2007. These later provisions, capping grain-based ethanol at 15 billion gallons, are designed to
reduce the competition of biofuels for food crops.
The Food Conservation and Energy Act of 2008 gave the USDA
important new tools in this area to expand and promote biofuels production. The 2008 Farm Bill is the second Farm Bill to
explicitly include an energy title, which expanded USDA rural developments’ renewable energy portfolio. Rural Development is
now in the process of implementing new or expanded programs
to provide loan guarantees for development, construction and
retrofitting of commercial-scale refineries, funding to encourage biorefineries to replace the use of fossil fuels and implant
operations with renewable biomass, funding to biotech producers to encourage production of next-generation biofuels from
biomass and other non-corn feedstocks, and loan guarantees
and grants to agricultural producers and rural small businesses
for renewable energy production, energy efficiency investments
and energy audits.
Very recently, President Obama announced steps to intensify
his administration’s commitment to advance biofuels research
and commercialization through the creation of the Biofuels InSão Paulo Ethanol Summit 2009
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o milho; e garantir empréstimos e concessões a produtores agrícolas e pequenos negócios rurais para produção de
energia renovável, investimentos em eficiência energética
e auditorias de energia.
Bem recentemente, o presidente Obama anunciou planos
para intensificar o compromisso de sua administração com
a pesquisa de biocombustíveis avançados e a comercialização por meio da criação do Grupo de Trabalho Interagência para Biocombustíveis (Biofuels Interagency Working
Group), liderado conjuntamente pelo Departamento de
Agricultura, a Agência de Proteção Ambiental e o Departamento de Energia. Este grupo de trabalho também estará em coordenação com o Conselho de Desenvolvimento e
Pesquisa de Biomassa (Biomass Research and Development
Board), que conta com ampla representação governamental para realização de seu trabalho.
O Grupo de Trabalho Interagência para Biocombustíveis
também trabalhará visando a elaboração de um programa
completo de desenvolvimento de mercado de biocombustíveis. A crescente colaboração entre as agências federais acelerará a produção e o acesso a opções de energia produzida
localmente de maneira sustentável por meio de políticas de
coordenação que tenham impacto sobre a oferta, o transporte e a distribuição de biocombustíveis, assim como a identificação de novas opções de políticas para melhorar a sustentabilidade ambiental das matérias-primas de biocombustíveis.
O Grupo de Trabalho Interagência para Biocombustíveis
também vai trabalhar para desenvolver políticas que aumentem a produção de veículos flex e auxiliar os esforços
de venda de varejo. Para tanto, considera-se o uso da terra, a
conservação do habitat, as práticas de gerenciamento de lavoura, a eficiência e a qualidade da água, além de avaliações
do ciclo de vida das emissões de gases de efeito estufa.
O presidente também instruiu o Secretário Tom Vilsack a
acelerar de forma agressiva os investimentos no desenvolvimento de biocombustíveis, incluindo novos biocombustíveis. O USDA está se esforçando para implantar estas diretrizes. O compromisso do USDA com os biocombustíveis
engloba todo o órgão. Estamos conduzindo e patrocinando
pesquisas sobre matérias-primas e processos de produção
novos e aprimorados, e estamos trabalhando para desenvolver biomassa arbórea em potencial, tanto para consumo
direto quanto para possível uso como matéria-prima em
biorefinarias.
Estamos implantando novos programas, como o Programa de Assistência à Lavoura de Biomassa (Biomass Crop
Assistance Program) que oferecerá suporte para a produção de lavouras dedicadas a energia. O USDA também vem
gerenciando um premiado programa de educação sobre
biocombustíveis para informar entidades privadas e o público sobre os benefícios do uso de biocombustíveis.
Por último, mas não menos importante, o USDA admi-

80

São Paulo Ethanol Summit 2009

nistra diversos programas criados para a implantação e
comercialização de unidades de produção de biocombustíveis, para fornecimento de suporte financeiro e técnico, que
incluem financiamentos a fundo perdido, empréstimos e
garantias de empréstimos.
O presidente também reconheceu o impacto negativo da
recessão econômica global e da recente volatilidade nos mercados de commodities e na indústria de biocombustíveis, e
sugeriu que o trabalho do USDA começasse com a reestruturação de investimentos existentes em biocombustíveis,
necessários para manutenção dos empregos na indústria.
Em abril de 2009, durante o Encontro das Américas, o
Presidente Obama propôs que os governos eleitos democraticamente do Hemisfério Ocidental trabalhassem em
conjunto para estabelecer a Parceria de Energia e Clima
das Américas. Reconhecendo as oportunidades e desafios
que os países enfrentam para equilibrar o crescimento
econômico, os objetivos ambientais e energéticos, a Parceria de Energia e Clima das Américas fortalecerá a cooperação no Hemisfério Ocidental em questões de mudanças
climáticas e energia, aumentará a segurança energética,
reduzirá as emissões globais de gases de efeito estufa e
dará andamento ao crescimento econômico com energia
limpa.
O governo dos Estados Unidos pediu sugestões dos demais governos para que pudessem desenvolver em conjunto o objeto da parceria, considerando nossas necessidades,
recursos e interesses únicos. Ouviremos e aprenderemos
com os líderes do Hemisfério Ocidental sobre suas idéias
quanto a energia e clima.
Também estou feliz porque os cientistas do USDA vêm
colaborando com seus colegas brasileiros de acordo com os
termos da Iniciativa de Biocombustíveis Brasil-EUA para
que trabalhem juntos visando tecnologias avançadas de
biocombustíveis. Os EUA e o Brasil também estão trabalhando junto a governos da América Central e do Caribe,
e no futuro na África, para promover os biocombustíveis,
juntamente com a União Européia e demais países para
avançar no campo dos biocombustíveis no mundo inteiro.
Os biocombustíveis prometem ter papel fundamental no
fornecimento aos EUA, e países no mundo todo, opções importantes de energia produzida localmente, e de estimular
as economias dos países com indústria e emprego. Nossos
programas no USDA serão uma ferramenta poderosa para
promover fontes de bioenergia e crescimento econômico e
para ajudar a revitalizar as indústrias dos EUA.

John Elkington

Presidente, SustainAbility
Vou apresentar uma perspectiva muito pessoal. Sinto-me
um pouco de fora, aqui, pois não sou da indústria

teragency Working Group, co-chaired by the Department of Agriculture, the Environmental Protection Agency and the Department of Energy. The working group will also coordinate with the
Biomass Research and Development Board, which has government-wide representation to undertake its work.
The Biofuels Interagency Working Group will also work towards developing a comprehensive biofuels market development program. The increased collaboration between federal
agencies will accelerate the production of, and access to, sustainable home-grown energy, options by coordinating policies
that impact supply, transportation and distribution of biofuels,
as well as identifying new policy options to improve the environmental sustainability of biofuels feedstocks. The biofuels interagencies working groups will also work to develop policies to increase flex-fuel vehicle production and assist in retail marketing
efforts. In doing so, it will take into consideration land use, habitat conservation, crop management practices, water efficiency
and water quality, plus life-cycle assessments of greenhouse gas
emissions.
The president has also directed Secretary Tom Vilsack to aggressively accelerate investments in development of biofuels,
including new biofuels. The USDA is working hard to implement
these directives. The USDA commitment to biofuels is department-wide. We are conducting and supporting research into
new and improved feedstocks and production processes, and we
are working to develop potential woody biomass, both for direct
consumption and as a possible bio-refinery feedstock.
We are implementing new programs, such as the Biomass
Crop Assistance Program that will provide support for the production of dedicated energy crops. The USDA is also managing
a competitively awarded biodiesel fuel education program to
educate private entities and the public of the benefits of biofuel
use.
Last but not least, the USDA administers several programs
designed to deploy and commercialize biofuel production facilities, for providing technical and financial support. These include
grants, loans, and loan guarantees.
The president also acknowledged the disruptive impact of the
global economic recession and recent volatilities in the commodity markets and the biofuels industry and suggested that
the USDA work to begin restructuring existing investments in
biofuels as needed to preserve the industries’ employment.
In April, at the Summit of the Americas, President Obama proposed that the democratically elected governments of the Western Hemisphere work together to form the Energy and Climate
Partnership of the Americas. Recognizing the opportunities
and challenges that countries face in balancing their economic
growth, energy and environmental objectives, the Energy and
Climate Partnership of the Americas will strengthen cooperation in the Western Hemisphere in energy and climate change
issues, enhance energy security, reduce global greenhouse gas
emissions, and advance clean energy economic growth.

The United States government has requested input from other governments so that we may jointly develop the substance of
the partnership, taking into account our unique needs, resources
and interests. We will listen and learn from the leaders across
the Western Hemisphere regarding their ideas on energy and
climate.
I am also pleased that USDA scientists are collaborating with
their Brazilian counterparts under the U.S.-Brazil Biofuels Initiative to work together on advanced biofuels technologies. The U.S.
and Brazil are also working with governments in Central America and the Caribbean, and soon in Africa, to promote biofuels
uptake there, and with the European Union and other countries
to advance biofuels worldwide.
Biofuels promise to play a key role in providing the United
States, and countries around the world, with substantial homegrown energy options and energizing countries’ economies with
industries and jobs. The programs we are working to enact at
USDA will be a powerful engine to providing sources of bioenergy and economic growth, and to help revitalize U.S. industries.

John Elkington

President, SustainAbility
I’m going to give you a very personal perspective. I feel a bit of
an outsider; I’m not from the energy industry or the biofuels sector, but I have worked for quite some time in the sustainability
field. My title “Ethanol versus Sustainability?” is just to make the
point that there are tensions between the growth of your industries and the sustainability of other systems.
Let me just say a few things by way of introduction. In addition
to the companies that I’ve founded and worked with, I’m on the
boards or advisory boards of over 25 organizations around the
world, which is far too many. The reason I bring that up is that
when I look at the areas these organizations cover, it’s extremely
broad – it’s not just climate change, or biodiversity or water, it’s
human rights, it’s bribery and corruption, it’s global governance,
and I think when we talk about sustainability now, the agenda
has become much broader.
The Volans advisory board includes Bunker Roy, who some of
you will know as the founder of Barefoot College in India – he
is very practical, very down-to-earth. Jerry Linenger is another
member of our advisory board. He is one of a very small number of people who have been both an American astronaut and a
cosmonaut; he went up on two shuttle missions and he was on
the Russian Mir space station. He came back absolutely transformed, absolutely determined to deal with, in particular, the
water issue, and I’ll come back to that in a moment.
Roberto Rodrigues mentioned the triple bottom line – People,
Planet, Profit – and I think it still has relevance, but many people
still see it as a balancing act. It’s very complicated and difficult to
be dynamic if you’re playing that balancing game.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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de energia ou do setor de biocombustíveis, embora esteja
trabalhando na área de sustentabilidade há algum tempo.
O título “Etanol versus Sustentabilidade?” serve apenas
para ilustrar que há tensões entre o crescimento de suas
indústrias e a sustentabilidade de outros sistemas.
Vou falar de alguns fatos para me apresentar. Além das
empresas que fundei e com as quais trabalhei, faço parte
do conselho de mais de 25 organizações ao redor do mundo,
que é um número grande demais. Falo isso porque as áreas nas quais estas organizações atuam são muito diversas
– não é só mudança climática ou biodiversidade ou água;
inclui também direitos humanos, corrupção e suborno, governança global. Acho que quando falamos em sustentabilidade hoje, a discussão está mais diversificada.
O conselho da Volans inclui Bunker Roy, que alguns conhecem como sendo o fundador do Barefoot College na Índia – ele é uma pessoa muito prática, muito pé no chão. Jerry
Linenger é outro membro de nosso conselho. Ele é uma das
poucas pessoas que foi astronauta americano e cosmonauta. Ele foi ao espaço em duas missões e esteve na estação
espacial russa Mir. Ele voltou absolutamente transformado,
absolutamente determinado a trabalhar em especial com a
questão da água. Falarei disso depois.
Roberto Rodrigues mencionou a base tripla – Pessoas,
Planeta, Lucro – e acho que ainda é relevante, mas muitas
pessoas ainda consideram que é uma questão de equilíbrio.
É muito complicado e difícil ser dinâmico se estiver tentando equilibrar todos os pratos.
No entanto, cada vez mais é visto ou deveria ser visto quase como o código genético da economia do século
XXI. Algumas das organizações com as quais trabalho, por
exemplo, o Índice de Sustentabilidade Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index), acompanham as empresas e as
cadeias de valor de acordo com sua capacidade de lidar com
estas diferentes dimensões da criação de valor.
A indústria de biocombustíveis é problemática para
aqueles que atuam nela, pois para muitos que estão fora do
setor de biocombustíveis é difícil distinguir entre as diferentes fontes, tecnologias e atores nesse negócio global que
cresce cada vez mais.
Lembro da primeira vez em que fui a Kuala Lumpur, Malásia, e toda a região estava coberta de fumaça vinda da
Indonésia, sendo que boa parte dessa fumaça era advinda
de queimadas em florestas para plantar palmeiras. A Malásia mantinha um setor de óleo de palmeira razoavelmente
sustentável, em parte pelos biocombustíveis – ou cada vez
mais pelos biocombustíveis – mas os impactos regionais
eram grandes. Muitos ativistas, muitas pessoas na mídia,
quando pensam em biocombustíveis e bioenergia, pensam
nesse contexto mais amplo.
Também é importante, como parte desse contexto, pensar na pressão que atingiu todos os setores da indústria,
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um atrás do outro. Apesar da recente pressão sobre os biocombustíveis com relação ao potencial de conflito com a
produção de alimentos, não acredito que a pressão no setor
de bioenergia tenha atingido os níveis crescentes que acho
que serão atingidos.
Vimos esta pressão em locais como o Fórum Econômico
Mundial e tentamos mapear as ondas de pressão. Reflete
mais a visão do Hemisfério Norte ou da OCDE (Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Houve
três grandes ondas até hoje. A seguir, vou descrever rapidamente suas características.
A primeira onda teve o pico de 1969 a 1973 nos Estados
Unidos, e a entrada da BP no Alasca coincidiu com a introdução das regulamentações de avaliação de impacto ambiental, por exemplo. Durante boa parte desse período, com
algumas raras exceções, as empresas se mantinham na defensiva, sendo forçadas a fazer coisas que não queriam.
A segunda onda foi bastante diferente: um pouco de concorrência verde por alguns anos e depois se enfraqueceu;
voltou para cidadania corporativa. Não há nada errado com
cidadania corporativa, mas não é sustentabilidade.
A terceira onda, que começou nas ruas de Seattle em 1999
com os protestos contra a Organização Mundial de Comércio (OMC), enfocava a agenda de globalização e especialmente de antiglobalização, e duas formas de governança:
governança global e governança corporativa.
Hoje, todas estas agendas continuam em alta, embora essa onda especificamente tenha sido derrubada pelos
eventos do 11 de setembro em 2001. Achamos que há uma
onda nova se preparando, bem diferente das anteriores, altamente enfocada em soluções de inovações empreendedoras em grande escala para alguns dos grandes desafios
que se agrupam sob o nome da sustentabilidade. Assim,
incluem-se soluções para a pobreza, para riscos de pandemias, para acesso a energia e segurança energética, problemas com clima e muitas outras questões.
Produzimos um novo relatório sobre esse assunto. Quando observamos o cenário de inovações, estamos interes-

“Não me incomodo se
houver mercado global para
bio-qualquer coisa, mas eu
preferiria que fosse para
materiais de maior valor
agregado”

Increasingly, however, it is being seen, or needs to be seen, as
almost the genetic code of the 21st century economy. Some of
the organizations we work with, for example the Dow Jones Sustainability Index, track companies and value chains on the basis
of their capacity to deal with these multiple dimensions of value
creation.
The biofuels industry is problematic for those who operate
within it, because many of us outside the biofuels sector find it
very difficult to distinguish between the different sources, technologies and actors in this increasingly global business.
I remember the first time I went to Kuala Lumpur, Malaysia,
the whole region was covered in smoke coming from Indonesia, a lot of which was from forests being burned down to
plant oil palm. Malaysia was running a reasonably sustainable oil palm sector, partly for biofuels – or increasingly for
biofuels – but the regional implications were profound. And
many campaigners, many people in the media, when they
think about biofuels and bioenergy, think about this much
larger context.
It’s also important, as part of that context, to think about the
pressure waves that have hit one sector of industry after another. Despite the recent pressure on biofuels in relation to the potential collision with food production, I don’t think the pressure
on the bioenergy sector has yet built as I believe it increasingly
will do.
We’ve seen these pressure waves being expressed in places
like the World Economic Forum and we’ve tried to map them.
This is very much a Northern Hemisphere or OECD view, but
there have been three big waves to date. Let me quickly describe
their characteristics.
• The first wave peaked from 1969 to ’73 in the United States,
and BP’s move into Alaska exactly coincided with the introduction of environmental impact assessment regulations, for
example. Through much of that time, with some rare exceptions, business was on the defensive, being forced to do things
they didn’t want to do.
• The second wave was distinctly different: a bit of green competition for a few years and then it defaulted; it dropped back

to corporate citizenship. Nothing wrong with corporate citizenship, but it’s not sustainability.
• The third wave, which really started in the streets of Seattle in
1999 with the protests against the World Trade Organization,
focused on globalization and particularly the anti-globalization agenda, and two forms of governance: global governance
and corporate governance.
Now, all of these agendas continue, although that particular
wave was smashed back by the particular events of 9/11 in 2001.
We believe there is a very different wave building now, quite distinct from the ones that have gone before. It is very much more
focused on large-scale entrepreneurial innovative solutions to
some of the big challenges that cluster under the sustainability
heading. So, solutions to poverty, to pandemic risks, to energy access and security, to climate issues and many other areas.
We have produced a new report on the subject. When we look
now at the landscape of innovation, we’re interested in what big
companies are doing – Petrobras, BP and others out there – but
increasingly I think this fourth wave environment is focusing on
very different people: innovators, entrepreneurs, venture capitalists. It’s no accident, perhaps, that that’s where Lord Browne
spends much of his time nowadays.
Some of you will know of Shai Agassi and his work on battery
vehicles. He is converting countries, states and cities to electric
powered vehicles – Israel, Australia, Denmark, California, Hawaii
and Toronto. Why is that significant? Well, because if it takes off,
it will, to some degree, constrain the market for biofuels. It’s also
an interesting example of how new business models, in this case
from the cellphone industries, are being cross-supplied, with potentially considerable impact for new sectors.
Another organization covered in our report is the Global Footprint Network. They are having a very, very powerful effect on
how people see the sustainability agenda. So, we all know about
ecological footprinting, and the fact that in the early 1980s the
human species crossed the line – almost went into ecological
bankruptcy – and this has accelerated. The Global Footprint Network suggests that last year we were using 140% of the Earth’s
available resources.

“I don’t mind if there’s
a global market for biowhatever, but I’d prefer that
it was for higher value-added
materials”
| John Elkington
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sados em o que as grandes empresas estão fazendo, como
Petrobras, BP e outras, mas cada vez mais acho que o ambiente desta ‘quarta onda’ está voltado para pessoas muito diferentes: inovadores, empreendedores e investidores.
Não é por acaso que este é o setor onde Lord Browne passa
a maior parte do seu tempo hoje em dia.
Alguns de vocês conhecem Shai Agassi e seu trabalho
com veículos movidos a bateria. Ele vem convertendo países, estados e cidades para veículos movidos a bateria – Israel, Austrália, Dinamarca, Califórnia, Havaí e Toronto. Por
que isso é significativo? Porque se realmente der certo, de
certa forma, acabará por restringir o mercado para biocombustíveis. É também um exemplo interessante de como novos modelos de negócios, neste caso vindo das indústrias de
celulares, embutem fornecimento cruzado (“cross-supply”),
com impacto potencialmente grande sobre novos setores.
Outra organização coberta em nosso relatório é a Global
Footprint Network. Eles vêm tendo um efeito muito, muito
importante sobre como as pessoas vêem a agenda de sustentabilidade. Todos sabem sobre a pegada ecológica e o
fato de que durante os anos 80 a espécie humana ultrapassou o limite – e quase enfrentou uma falência ecológica – e
isso vem se acelerando. A Global Footprint Network sugere
que em 2008 estávamos usando 140% dos recursos disponíveis na Terra.
O interessante com a Global Footprint Network é que
eles vêm trabalhando bem de perto com o Conselho Mundial Empresarial para Desenvolvimento Sustentável (World
Business Council for Sustainable Development). Cada vez
mais, este estilo de pensar começará a permear o que as
grandes empresas fazem nesse tipo de espaço.
Vou mostrar um desvio lógico rapidamente. Quando coisas desse tipo aparecem e atingem produtos, tecnologias,
empresas, cadeias de valor, indústrias ou economias nacionais como um todo, muitas vezes no início atingem a marca. Uma imagem que peguei na internet mostra o logo da
BP sendo esmagado por uma imagem da Guerra do Vietnã.
Hoje em dia, é muito fácil prejudicar ou ao menos tentar
atacar marcas.
Isso pode acontecer com marcas nacionais ou com marcas industriais, por exemplo, a bioenergia no Brasil. Depois
que começa, a pressão passa a se desenvolver entre as cadeias de fornecimento. Um exemplo é Lee Scott, que espalhou suas preocupações e prioridades pela cadeia de fornecimento da Walmart – 61 mil fornecedores no mundo. Por
fim, tudo chega ao nível do conselho, no cenário de governança e configurações de prioridades corporativas.
Outro exemplo é Peter Brabeck-Letmathe, que foi CEO da
Nestlé, e hoje é presidente. Este é um exemplo de empresa
que esteve sob pressão por muito tempo e que começa a perceber que é algo estrutural, estratégico. É algo com o que a
empresa terá de lidar. Ele acaba de criar um conselho consul-
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tivo composto por nomes como Michael Porter, Jeffrey Sachs
e C. K. Prahler para ajudá-lo a analisar tudo isso. Mas mais
fundamental é que hoje se refere a modelos comerciais.
É interessante observar que não são apenas os players
menores que fazem investimentos socialmente responsáveis, mas também grupos como Goldman Sachs começam
a enfocar a criação de valor neste espaço, tentando entender os modelos de negócios e acompanhando-os.
Finalmente, depois de passar por tudo isso, você volta para o
espaço de branding. A razão porque mencionei a General Electric e seu CEO Jeff Immelt é pela eco-imaginação e iniciativa,
que foi surpreendentemente eficiente em termos de posicionar a GE em um novo espaço de conversações. Recentemente,
foi uma surpresa ver o pessoal top da Siemens reclamando
que a General Electric vinha ganhando muita atenção quando eles, Siemens, tiveram o dobro do número de negócios nas
mesmas categorias de produtos. Por que falo isso? Porque a
indústria de biocombustíveis terá de fazer o mesmo jogo; terá
de competir com muitas formas de energia.
Vindo para cá, tive de ler muito em pouco tempo sobre
bioetanol e outros assuntos. Algumas respostas agora parecem-me estar mais claras.
Primeiro, entre as organizações que procurei em busca de
informações para saber o nível de credibilidade deste setor,
estava a Generation Investment Management, criada por
Al Gore e David Blood. Ela tem um posicionamento muito
seguro quanto à cana-de-açúcar. Quanto às mudanças climáticas, um quadro surpreendentemente positivo.
Com algumas das questões que me preocupavam quando vim para cá – água, agroquímico, estrutura de solo, e
fertilidade de solo, já que a cana é uma cultura perene – é
um problema um pouco menor do que poderia ter sido. Em
termos da saúde do setor no Brasil e em qualquer lugar do
mundo, é interessante ver um conjunto de investidores
que hoje entra na jogada. Do meu país, pessoas como John
Browne e Richard Branson, mas diversas outras pessoas começam a se interessar e trazem com elas, acredito eu, uma
agenda de sustentabilidade bastante distinta.
Algumas das dúvidas que ainda me restam – é preciso
ter cuidado para não exagerar os benefícios ao tentar criar
uma marca para bioetanol ou biocombustíveis em geral. Os
analistas da Generation Investment basicamente concluíram que o bioetanol não é a melhor opção sustentável para
combustível de transporte. Há várias outras coisas que se
sairiam muito melhores, por exemplo, evitar viajar, elétrons livres de carbono, diminuir os combustíveis fósseis,
o uso de trânsito em massa, e o uso de tecnologia híbrida.
No entanto, eles consideram o bioetanol uma tecnologia de
ponte muito importante rumo à eletrificação, e em muitos
países não será possível fazer uma eletrificação completa,
ao menos pelos próximos 20 a 30 anos, então nesses locais
o biocombustível terá um papel importante.

What’s interesting, though, with the Global Footprint Network is that they’re now working very closely with the World
Business Council for Sustainable Development. Increasingly, this
style of thinking will start to permeate what big companies do
in this sort of space.
Let me quickly run you around a logic loop. When issues of this
sort come up and hit products, or technologies, or companies,
or value chains, or industries or entire national economies, very
often they initially hit the brand. An image I scooped off the internet showed BP’s logo being mashed up with an image from
the Vietnam War. It’s very easy to damage or at least challenge
or attack brands these days.
That can happen at the level of a national brand, or it can happen at the level of an industry brand, for example bioenergy in
Brazil. Once that starts to happen, what you see is pressure starting to develop through supply chains. One example is Lee Scott,
cascading his new concerns and priorities through Walmart’s
supply chains – 61,000 vendors around the world. Eventually, all
this comes up to board level, into the realm of corporate priority
setting and governance.
Another example is Peter Brabeck-Letmathe, who was CEO of
Nestlé, and now is chairman. This is an example of a company
that’s been under pressure for a very long time and is now beginning to realize that this is structural, this is strategic, this is
something that they’re going to have to deal with as a company
right at the very top. He’s recently set up an advisory board of

people like Michael Porter, Jeffrey Sachs and C. K. Prahler to help
him think through all of that. But even more fundamentally, it is
now about business models.
It’s interesting to see, not just the smaller players in socially responsible investment, but also people like Goldman Sachs starting to focus on value creation in this space, trying to understand
the business models, and tracking them over time.
The final point is that in the end, after you’ve gone through all
of those, you come back into the branding space. The reason why
I mention General Electric and their CEO Jeff Immelt here is because of their eco-imagination and initiative. It has been astonishingly effective in terms of propelling GE into a new set of conversations. It was quite striking, recently, to see Siemens’ top people
basically complaining that General Electric was getting so much
attention when they, Siemens, had twice the amount of business
in the same product categories. Why do I mention that? Because
the biofuels industry is going to have to play the same game; it’s
going to have to compete with many other energy forms.
When I came here, I had to read a great deal at short order
about bioethanol and other things. Some answers seem to be a
little clearer in my mind now.
Firstly, among the organizations that I turned to for guidance
on how credible this whole sector is was Generation Investment
Management, founded by Al Gore and David Blood. It has a reassuring position statement of sugarcane. On climate change,
quite a strikingly positive picture.

Mercado de biocombustíveis
Projected market for biofuels

Canadá/Canada
2010: 10

UE/EU
2010: 5,75
2020: 10
China
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Também há certa confusão. As pessoas ficam animadas
com o bioetanol e acreditam que é o futuro, até que uma
publicação prestigiada como a ‘Science’ afirma que “tudo
bem até certo ponto, mas se quiser percorrer longas distâncias, opte pelo caminho da bioeletricidade.” Se eu fico confuso, imagino a população leiga. Isso faz parte do desafio
que temos pela frente.
Eu vim com uma lista de perguntas e saio daqui sem respostas completas. Acho que o crescente uso da modificação
genética é inevitável. Acho que é bom para a cana-de-açúcar, mas qual será a aceitação nos mercados estrangeiros?
Além disso, a queima de biocombustíveis me parece uma
coisa típica do século XX. A pergunta é “não podemos produzir produtos com maior valor agregado a partir dos mesmos recursos básicos?” Minha posição é: não me incomodo
se houver mercado global para bio-qualquer coisa, mas eu
preferiria que fosse para materiais de maior valor agregado.
Por fim, o governo terá de impor isso, ou podemos confiar
que os consumidores vão criar a demanda para biocombustíveis no mercado? A experiência sugere que o governo
terá de ser muito ativo. Assim voltamos ao ponto que os
programas de promoção que reúnem diversos players serão absolutamente cruciais.

José Sergio Gabrielli de Azevedo
Presidente, Petrobras

Tentei fazer uma apresentação de um ponto de vista de
um produtor de diesel, gasolina e petróleo. Como vemos e
percebemos o mercado de etanol. Tive de olhar um pouco
quais são as perspectivas.

“Nas nossas novas refinarias, não
produziremos gasolina; vamos
produzir somente diesel, GLP,
querosene de aviação e produtos
destilados médios”
“Our new refineries will not
produce any gasoline; they will
only produce diesel, LPG, jet fuel
and middle distillate products”

| José Sergio Gabrielli de Azevedo
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A última pergunta que Lorde Browne fez se refere ao government push ou demand pull. Acho que o etanol não terá
condições de crescer se não houver forte intervenção do
Estado. Entre as metas governamentais disponíveis hoje,
temos estimativas de fluxos de crescimento da demanda
de etanol, mas de nosso ponto de vista, dificilmente teremos um mercado global de etanol combustível na escala
que temos no Brasil. Nos próximos 20 ou 30 anos, o etanol
crescerá, mas nossa expectativa é que o crescimento do uso
do etanol no mercado de combustíveis será relativamente
limitado, atingindo entre 5% e 15% do combustível utilizado
em automóveis.
Um estudo feito por uma consultoria internacional prevê
um crescimento de aproximadamente 10 vezes no fluxo de
comércio de etanol comparando os anos de 2007 e 2020 no
mundo. Esse aumento resultará em mudanças significativas na posição do Brasil e do Sudeste Asiático, como fontes
provedoras de etanol no mundo. Consequentemente, haverá, no que se refere ao fornecimento do combustível, uma
mudança geopolítica importante, que eu não classificaria
como tropical, pois o petróleo também está na área tropical, mas em termos de fontes distintas comparado às fontes atuais, em uma parcela que não será dominante, mas
que é crescente e importante no mercado mundial.
Em termos de matriz energética, fontes primárias de
energia em termos de toneladas equivalentes de petróleo
no mundo, a matriz brasileira é fortemente renovável quando comparada às fontes de energia primária do mundo.
Treze por cento das fontes primárias de energia em termos de toneladas equivalentes de petróleo são renováveis
na matriz mundial, comparado com 45% na matriz brasileira. Assim, do ponto de vista de fontes primárias de ener-

Fontes renováveis – comparações (%)
Renewable sources – comparisons (%)

Matriz energética brasileira 2008
Brazil energy matrix
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On some of the issues I came here concerned about – water,
agrochemicals, soil structure, and soil fertility, because sugarcane is a perennial crop – that’s a little bit less of a problem than
it might have been. In terms of the health of the sector in Brazil
and elsewhere, it’s interesting to see a very different set of investors now coming in. From my country, people like John Browne
and Richard Branson, but a range of other people are coming in
and bringing with them over time, I suspect, a very distinct sustainability agenda.
Some of the questions that I’m left with – we should be very
careful about not overclaiming when trying to brand bioethanol
or biofuels in general. The Generation Investment analysts basically conclude that bioethanol is not the top sustainable transport fuel option. There are a number of other things that would
rank well above it, for example avoided travel, carbon-free electrons, cutting back on fossil fuels, the use of mass transit, the use
of hybrid technology. However, they see it as a very important
bridge technology to electrification, and in many places full electrification will not be possible, at least in the next 20-30 years, so
again these are places biofuels will have a role play.
There is also confusion. Maybe you get terribly excited about
bioethanol, and think it’s the future, then suddenly an august
magazine like Science is telling you “well, it’s fine as far as it
goes, but if you want to travel a long distance, go the bioelectricity route instead.” If this is confusing for me, then God help the
ordinary member of the public. This is part of the challenge that
we all face.
So, there is a list of issues that I came here with, and which I go
away not having complete answers to. I think the increasing use
of genetic modification is inevitable. I think it’s desirable in sug-

Biomassa
Biomass

1,5%
urânio
nuclear

hidráulica
e Elétrica
hydroelectric

arcane, but how is that going to play out in foreign markets?
Also, burning biofuels strikes me as a very 20th century thing
to do. The question is “can we not produce higher value-added
products from the same basic resources?” So my position is: I
don’t mind if there’s a global market for bio-whatever, but I’d
prefer that it was for higher value-added materials.
And finally, is government going to have to push this, or can
we rely on consumers to pull biofuels through into the market?
Experience suggests that government is going to have to be very
active. This takes us back to the point that multi-actor advocacy
programs are going to be absolutely crucial.

José Sergio Gabrielli de Azevedo
President, Petrobras

I have tried to shape my presentation from the point of view
of a producer of diesel, gasoline and oil, showing how we see the
ethanol market. I had to look a bit at what the perspectives are.
The last question from Lord Browne referred to government push
or demand pull. I think that ethanol will not be able to grow without
strong state intervention. Among the government targets available
today, we have estimates for growth of ethanol demand, but from
our point of view we are unlikely to have a global market for ethanol fuel on the scale that we have in Brazil. Ethanol will grow over
the next 20 or 30 years, but our expectation is that the growth in
the use of ethanol in the (global) fuel market will be relatively limited, reaching between 5% and 15% of fuel used in automobiles.
A study by an international consulting firm predicts approximately 10-fold worldwide growth in international ethanol
São Paulo Ethanol Summit 2009
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Brasil é o primeiro país a obter benefícios
a partir do etanol
Brazil: Pioneer in biofuels

Evolução da frota de veículos no Brasil até 2020
Growth of Brazilian vehicle fleet through 2020
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gia renováveis, o Brasil conta com crescimento forte de sua
energia a partir de fontes renováveis, hoje. Acreditamos
que haverá ainda maior crescimento dentro do período
apontado.
Da mesma maneira em que temos uma visão que, no
mundo, o mercado de etanol como combustível será um
mercado relativamente pequeno, embora bem maior do
que hoje, no Brasil, o combustível alternativo continuará
sendo a gasolina, cada vez mais. O alternativo no Brasil é a
gasolina, que hoje representa menos de 50% do combustível fornecido a veículos leves. Nossa expectativa é que em
2020, a gasolina represente apenas 17% do combustível utilizado em veículos leves no Brasil.
Se considerarmos a matriz, incluindo o diesel, ou seja,
incluindo veículos de ciclo Diesel, veículos de motores de
compressão, e veículos do ciclo Otto, que são motores de
combustão, o etanol hoje representa aproximadamente
22% do total do combustível utilizado em veículos leves e
pesados no Brasil.
Ao enfocar veículos leves, o etanol é predominante, com
o predomínio de motores a combustão.
O Brasil tem longa experiência de utilização do etanol. O
etanol desempenhou papel muito importante no passado
brasileiro, e gostaria de chamar a atenção para duas características muito diferentes da situação atual da expansão
do etanol no mercado brasileiro.
O mercado de etanol tem sido muito grande com relação
ao mercado de gasolina nos últimos 30 anos no Brasil. São
duas características distintas que gostaria de destacar, entre
a primeira fase do Proálcool brasileiro e a situação atual.

Quando tivemos a primeira expansão do Proálcool brasileiro, a situação de demanda era basicamente regulada. A
proporção de álcool com gasolina era uma determinação legal. Claro que os 25% de etanol para gasolina tem uma limitação tecnológica, em termos da capacidade e da operação
dos motores que utilizam o etanol. Era uma determinação
legal, como é ainda hoje na gasolina C, onde temos 25% de
álcool anidro misturado com a gasolina. Essa é a primeira
característica: essencialmente o etanol era regulado em
uma proporção fixa da gasolina.
A alternativa ao uso do etanol hidratado era o automóvel
exclusivo a etanol. Havia uma opção dicotômica: gasolina
ou etanol. De tal forma que havia uma política de incentivos para o uso do automóvel a álcool: abaixando o seu
preço ou viabilizando subsídios de alguma maneira para o
etanol, assim promovendo uma demanda.
Essas duas características não são as características da
expansão atual do etanol brasileiro. O etanol brasileiro hoje
cresce principalmente por uma decisão do consumidor. A
existência do carro Flexfuel no Brasil muda radicalmente o
comportamento do mercado de combustíveis no país. Muda
o mercado porque coloca nas mãos do motorista que vai para
o posto de gasolina (como ainda se chama em português, e
que hoje deveria ser posto de etanol), e tem a escolha entre a
proporção que quiser entre gasolina e etanol. A expectativa é
que a frota de carros Flexfuel no Brasil vai crescer e, portanto,
essa opção será cada vez mais importante.
Isso cria um problema único no mercado de combustíveis
no Brasil. Este é o único país de fato que tem disponibilidade
generalizada de um combustível alternativa para automó-
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O etanol pode ser introduzido como um substituto total ou parcial do petróleo
Ethanol may be used as a total or partial substitute for gasoline
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Não necessário / Not needed

trade between 2007 and 2020. This will result in significant
changes in the position of Brazil and Southeast Asia, as sources
of ethanol in the world. Consequently, in terms of the supply
of fuel, there will be an important geopolitical change. I would
not describe this change as tropical, as oil is also found in the
tropics, but rather a change in terms of different sources compared with current sources. It will be a relative change – ethanol will not be dominant, but is growing in importance in the
world market.
Compared to sources of primary energy in the world, the Brazilian energy matrix is strongly renewable when measured in
terms of equivalent tonnes of oil.
Worldwide, in terms of equivalent tonnes of oil, 13% percent
of primary energy sources are renewable, compared with 45% in
the Brazilian matrix. Brazil today can thus expect strong growth
of its energy derived from renewable sources, and we believe
that there will be even greater growth in the period indicated.
In the same way that we expect that the worldwide fuel ethanol market will be a relatively small one, although much larger
than today, in Brazil the alternative fuel will remain gasoline –
and increasingly so. The alternative in Brazil is gasoline, which
today represents less than 50% of fuel supplied to light vehicles.
Our expectation is that in 2020, gasoline will represent just 17%
of fuel used in light vehicles in Brazil.
If we consider the fuel matrix, including diesel – in other
words including Diesel-cycle vehicles with compression engines
and Otto-cycle vehicles with combustion engines – ethanol now

Provavelmente necessário / Probably needed

accounts for approximately 22% of the total fuel used in light
and heavy vehicles in Brazil.
Looking just at light vehicles, ethanol is predominant, with
predominance in combustion engines.
Brazil has long experience of using ethanol. Ethanol was very
important in Brazil in the past, but I would like to draw attention
to two very different characteristics of the current situation in
the expansion of ethanol in the Brazilian market.
The ethanol market has been large in relation to the gasoline
market for the last 30 years in Brazil. There are two distinct characteristics that I would like to highlight between the first phase
of the Brazilian “Pro-alcohol” program and the current situation.
When we had the first expansion of the Brazilian Pro-alcohol
program, the demand situation was basically regulated. The proportion of ethanol and gasoline was determined legally. Of course,
the 25% ethanol to gasoline also has a technological limitation in
terms of the capacity and operation of engines using ethanol. But
it was also was a legal determination, as we still have today with
Type-C gasoline, where there is 25% of anhydrous ethanol mixed
with gasoline. So this is the first characteristic: essentially ethanol
was regulated in a fixed proportion to gasoline.
There was also the alternative of hydrous ethanol, used in automobiles powered exclusively by ethanol. So it was an either-or
choice: gasoline or ethanol. And there was a policy of incentives
for use of alcohol-fueled automobiles by lowering the vehicle
price or enabling subsidies in some way for ethanol, thus promoting demand.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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vel. Nos EUA, não há essa disponibilidade, e nenhum outro
país do mundo oferece essa disponibilidade. Assim, a precificação do etanol, no longo prazo, tende a acompanhar a
eficiência energética relativa do combustível etanol e gasolina, que é, entre 60% e 70%, em termos de capacidade dos
dois combustíveis de movimentar o automóvel, por litro.
Prevemos que a gasolina venha a deter apenas 17% do
mercado em 2020. A grande parte do mercado será representada pela demanda de combustível para a frota Flexfuel. Do ponto de vista do produtor de gasolina no Brasil,
não adianta aumentar a produção de gasolina. Por isso, nas
nossas novas refinarias, não produziremos gasolina. Vamos
produzir somente diesel, GLP, querosene de aviação e produtos destilados médios. Não adianta produzir gasolina no
Brasil. Não vamos concorrer com o etanol. Nós vamos produzir etanol. Vamos aumentar a produção de etanol.

Do ponto de vista de um produtor de gasolina, temos
de estar presentes neste mercado, que é o que mais cresce no mercado de veículos leves do Brasil. Os produtores de
etanol hoje são também produtores de açúcar e sabemos
que na história brasileira, os produtores de açúcar são parte da elite dominante brasileira há pelos menos 450 anos.
Portanto, sabem muito bem como dirigir o país. Portanto,
acreditamos que teremos de viver com a indústria madura
que é a indústria do etanol, que vai cada vez mais separar
a lógica da produção de açúcar da lógica da produção de
um combustível para mercado de combustíveis. O mercado
de combustíveis tem uma série de requisitos que não são
os mesmos requisitos de uma commodity agrícola. Assim,
isso coloca a necessidade de expansão desse mercado, com
novos marcos regulatórios para esse sistema de combustível, mas não do açúcar, necessariamente.

Carteira de investimentos da Petrobras 2009-2013
Petrobras investment plan 2009-2013
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These two characteristics are not present in the current expansion of Brazilian ethanol, which is driven principally by consumer
choice. The existence of the flex-fuel car in Brazil has radically
changed the behavior of the country’s fuel market, because it
allows the driver to choose the proportion of gasoline and ethanol he wants every time he goes to the gas station – as it still is
called in Portuguese, although today it should really be called
an ethanol station. The expectation is that the fleet of flex-fuel
cars in Brazil will grow and, therefore, this option will become
increasingly important.
This creates a unique problem in the fuel market in Brazil. This
is the only country that actually has widespread availability of
an alternative automobile fuel. There is no such availability in
the United States, and no other country in the world offers such
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availability. Therefore, the long term pricing of ethanol tends to
follow the relative energy efficiency of fuel ethanol and gasoline,
which is between 60% and 70% in terms of the capacity of a liter
of each fuel to power the car.
We predict that gasoline will command just 17% of the market
in 2020, and the greater part of the market share will be represented by the demand for fuel from the flex-fuel fleet. So, from
the point of view of a gasoline producer in Brazil, there is no
point in increasing production of gasoline. Therefore, our new
refineries will not produce any gasoline. They will only produce
diesel, LPG, jet fuel and middle distillate products. There is no
point in producing gasoline in Brazil; we are not going to compete with ethanol. We will produce ethanol, and we will increase
the production of ethanol.

Em termos de frotas de veículos, vou olhar o que imaginamos que vai acontecer no mundo, os estudos mostram
que até 5% de mistura de etanol na gasolina, praticamente não exige qualquer modificação no veículo. Portanto,
achamos que o primeiro passo de expansão do mercado
mundial de etanol será a utilização do etanol como oxidante, que aumenta o poder de combustão da gasolina,
aumentando o poder de transporte sem exigir praticamente nenhuma mudança nos motores das frotas existentes hoje. E sem ter um problema que em alguns países é muito grave, particularmente no Japão, necessitar
investimentos na ponta da distribuição de forma a levar
diretamente aos postos de serviços a necessidade de criar
infraestrutura para distribuir etanol. A mistura pode ser
feita nas refinarias, ou nas distribuidoras no atacado, de
maneira a minimizar os investimentos em logística para
distribuição do etanol.
A partir dos 5%, até os 25%, há necessidade de mudanças cada vez mais importantes, e acima de 25%, é preciso
fazer mudanças estruturais nos motores. Portanto, dado o
conhecimento tecnológico dos motores disponíveis hoje,
não acreditamos que seja possível uma substituição acima
de 25% na mistura gasolina e etanol.
Essa alternativa do carro híbrido e alternativa do plug-in
e do carro elétrico, acreditamos que essa alternativa ainda

encontra sérios obstáculos do ponto de vista massivo de
solução de problemas tecnológicos, especialmente no que
se refere à bateria desses carros. As tecnologias de bateria
de acumulação de energia são tecnologias que enfrentam
problemas de aquecimento, peso e disponibilidade de lítio
em quantidade suficiente, por exemplo. Portanto, ainda
encontramos limitações profundas na escalabilidade, na
ampliação da possibilidade de produção do carro híbrido,
do carro elétrico, como limitador significativo para a substituição da gasolina.
Por outro lado, o plug-in – ou seja a utilização de energia
elétrica para alimentar os automóveis, tanto em termos de
bateria quanto em escalas de alimentação ao longo da rota,
para ligar nas tomadas – implica no aumento da demanda
de energia elétrica, cuja expansão, cujo volume adicional,
os kilowatts adicionais a ser acrescidos, nos EUA, em especial, depende fortemente do carvão, o que significa que a
substituição da gasolina pelo carvão não tem grandes efeitos em termos ambientais.
O etanol, por outro lado, em termos energéticos, feito a
partir do milho é um processo altamente ineficiente do
ponto de vista energético, comparado ao etanol do açúcar,
que tem uma capacidade energética muito mais significativa do que o etanol do milho. Evidentemente que entendemos os mecanismos de proteção da renda do agricultor

From the perspective of a gasoline producer, we must be present in this market, which is the fastest growing segment of the
light vehicles market in Brazil. Ethanol producers today are also
producers of sugar and we know that throughout Brazilian history, for at least 450 years, sugar producers have been part of the
Brazilian ruling elite, and so they know very well how to run the
country. We therefore believe that we will be dealing with a mature industry – the ethanol industry – that will increasingly separate the logic of sugar production from the logic of production
of a fuel for the fuel market. The fuel market has a number of
requirements that are different from an agricultural commodity. So that creates the need to expand this market, with a new
regulatory framework for this fuel system, but not necessarily
for sugar.
In terms of vehicle fleets, I shall describe what I imagine will
happen in the world. Studies show that up to a 5% mixture of
ethanol in gasoline requires practically no modification to the
vehicle. Therefore, we imagine that the first step to expand the
global ethanol market will be the use of ethanol as an oxidant.
This increases the combustion power of gasoline, increasing the
power of transportation while requiring virtually no change in
the existing fleet of engines. It also avoids the problem that is
very serious in some countries, particularly in Japan, of requir-

ing investments at the point of distribution, imposing on service stations the need to create the infrastructure to distribute
ethanol. The mixture can be made in refineries, or by wholesale
distributors in a way that minimizes investments in logistics for
ethanol distribution.
From 5% to 25%, there is a need for increasingly important
changes, and above 25%, it is necessary to make structural
changes to the engines. Therefore, with the current level of our
engine technology, we do not believe that it is possible to replace
more than 25% of gasoline with ethanol, in a mixed fuel.
With respect to hybrid, plug-in and electric cars, we believe
that these alternatives still face serious obstacles to become
mass solutions in terms of solving technological problems, in
particular with regard to their batteries, for energy storage. They
face problems with heating, weight, and availability of lithium,
for example, in sufficient quantity. Therefore, we still see significant limits on scalability, in expanding the possibility of producing a hybrid or electric car, as a significant limitation to replacing
gasoline.
On the other hand, the plug-in – using electricity to power
automobiles, both terms of battery power and in plug-in power
replenishment points along roads and highways – implies increased demand for electricity. Expansion of power generation,
São Paulo Ethanol Summit 2009
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americano, mas essa proteção não é sustentável no longo
prazo, e temos nos manifestado frequentemente sobre a
necessidade de diminuir as barreiras alfandegárias na proteção do milho nos EUA.
Nosso plano de investimentos é um plano com investimentos bastante significativos, nos próximos cinco anos
buscaremos investir US$174,4 bilhões. E nosso plano no
biocombustível contará com investimentos no valor de
US$2,8 bilhões, que é uma parcela pequena de nosso plano
de investimentos, representando pouco menos de 2%, mas
é, no setor de biocombustíveis, um plano de investimentos
bastante robusto.
Também avançamos na área de desenvolvimento tecnológico. A Petrobras já tem hoje patentes na área de biodiesel, tanto na área de tecnologia de utilização de mamona no
processo de produção de biodiesel quanto na hidrogenização, utilizando nossos HDTs (unidades de hidrotratamento)
para transformar óleo de soja em diesel de alta qualidade, e
temos também avançado, com patentes definidas e plantas
laboratoriais, tentando aumentar para escala industrial, de
lignocelulose, usando, portanto, as enzimas para a produção de etanol de segunda e terceira geração.
A grande limitação que temos hoje na área tecnológica
não é especialmente na área tecnológica, mas no fornecimento das enzimas. Uma das fontes importantes das

enzimas que quebram a molécula de celulose, que na natureza é uma molécula muito rígida, é uma enzima que
na natureza é encontrada no intestino dos cupins. Assim,
pensar em uma escala de produção de combustível baseada em uma fonte natural que é o intestino do cupim,
não é a melhor forma de fornecer combustíveis. É preciso
avançar na biotecnologia e na sintetização tecnológica
dessa enzima.
Do ponto de vista do mercado internacional, acreditamos que haverá a necessidade de definição de mecanismos regulatórios para definir a expansão da demanda
e para induzir a indústria automobilística a se preparar
para adaptar seus motores para isso, ao mesmo tempo
em que há expansão da oferta. Porém sobre oferta, os
produtores de cana conhecem muito mais do que eu, e
provavelmente conhecem mais as condições ambientais
e ecológicas para permitir que vários países do mundo se
tornem fontes produtoras de etanol. Não podemos continuar na forma que estamos atualmente, com os EUA sendo o maior produtor de etanol do mundo, voltado para o
mercado interno, e o Brasil, o segundo maior produtor de
etanol do mundo, atendendo um mercado interno crescente e o mercado internacional. É preciso diversificar as
fontes e ampliar a capacidade de outros países do mundo
de produzir etanol.

the extra kilowatts to be added, in the U.S., in particular, will depend heavily on coal, and replacing gasoline with coal does not
do much in environmental terms.
Making ethanol from corn, on the other hand, is a highly inefficient process in terms of energy, compared to making ethanol from
sugar – the energetic capacity is far more significant than corn ethanol. Of course we understand the mechanisms for protecting the
income of the American farmer, but this protection is not sustainable in the long run, and we have often expressed the need to reduce trade barriers for the protection of corn in the United States.
Our investment plan contains sizable investments. Over the next
five years we will look to invest US$174.4 billion. Our biofuels plan
will count on investments worth US$2.8 billion. This is a small portion of our total investment plan, just under 2%, but for the biofuels
sector it constitutes quite a substantial investment plan.
We are also advancing in the area of technological development. Petrobras today holds patents in the area of biodiesel,
both in the area of technology for the use of castor oil in the production of biodiesel as well as in hydrogenation, using our hydro
treatment units to convert soy oil into high-quality diesel. We
have also made progress, with defined patents and laboratory
plants, trying to increase lignocellulose to industrial scale, using
the enzymes to produce second and third generation ethanol.

The major limitation that we face today in this technology is
not exactly in the area of technology, but in the supply of enzymes. One of the major sources of enzymes that break down
the cellulose molecule, which in nature is a very rigid molecule,
is an enzyme that is found naturally in the intestines of termites.
So, thinking of large-scale fuel production based on a natural
source found in the intestines of the termite is not the best way
to provide fuel. We have to make progress in biotechnology and
the technological synthesis of this enzyme.
Looking at the international market, we believe that there will
be a need to work out regulatory mechanisms to define the expansion of demand and to induce the auto industry to prepare
to adapt its engines for this, at the same time as supply expands.
However, the sugarcane farmers know more about supply than
I do, and probably have better knowledge of the ecological and
environmental conditions that will allow countries around the
world become ethanol producers. We cannot continue in the
current situation, with the U.S. being the largest producer of
ethanol in the world, focused on its domestic market, and Brazil, the second largest ethanol producer in the world, serving a
growing domestic market and international market. It is essential to diversify sources and expand the capacity of other countries around the world to produce ethanol.
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Dia 3, PM – extra

O acordo Brasil-EUA de biocombustíveis:
como avançar
Clifford Sobel

Embaixador dos Estados Unidos no Brasil
O acordo de biocombustíveis é pouco detalhado, mas tem
grandes ideias, permitindo que continuássemos a inventar
novas maneiras de construir pontes e fazer do etanol uma
nova fonte de energia transformadora. Embora Brasil e EUA
sejam grandes, sabemos que isso não pode ser feito só pelos dois países. É preciso transformar o mercado de biocombustíveis em outros países, seja do lado do consumidor ou
da produção. Nesse sentido, esse MOU está se saindo muito
bem e deve crescer nos próximos anos.
Vou apresentar uma citação do Presidente Obama, dita
logo após sua reunião com o Presidente Lula, pois é interessante perceber a continuidade das administrações. O
Presidente Obama disse: “Acho que o Brasil demonstrou
liderança extraordinária no que se refere aos biocombustíveis. Minha política, ao assumir essa administração, foi
de redobrar os esforços nos EUA para buscar um caminho

similar de desenvolvimento de energia limpa e acho que
temos muito o que aprender com o Brasil.”
Recentemente, o Embaixador Amado e eu nos reunimos
com a UNICA e aproximadamente 10 dos maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil e 10 das maiores empresas de tecnologia dos EUA. Nós nos complementamos de
muitas maneiras diferentes. Usando as novas tecnologias
de amanhã aplicadas na produção de baixo custo no Brasil
é realmente uma parceria perfeita, que deve contar com o
apoio de ambos os países.
Além disso, por que não podemos ter o reconhecimento
mútuo no Brasil, e vice versa? Na medida em que as coisas
recebem licenciamento, regulação e certificação no Brasil,
por que não podemos ter o reconhecimento mútuo nos
EUA? Essa é uma boa pergunta que acho que nossos dois
governos devem analisar com cuidado.
Falamos sobre como financiar novas tecnologias e programas piloto. Os EUA vêm fazendo muito disso, por exemplo, projetos de comercialização e projetos em grande esca-

Day 3, PM – extra

The Brazil-U.S. biofuels agreement:
How to move forward
Clifford Sobel

United States Ambassador to Brazil
The biofuels agreement quite frankly said very little, it was
short on detail but it was big on ideas. It has allowed us to continue to invent new ways to build bridges and to really make ethanol a transformational new energy resource. As large as Brazil
and the United States are, we both know that this can’t be done
by these two countries alone. It has to be done by transforming
the biofuels market in other countries, be that on the consumer
side or the production side. In that sense this MOU is doing very
well and will grow in the years to come.
I will read a quote from President Obama after he and President
Lula met recently, because it’s interesting to see the continuity in

administrations. President Obama said: “I think Brazil has shown
extraordinary leadership when it comes to biofuels. My policy
coming into this administration has been to redouble efforts here
in the United States to pursue a similar path of clean energy development and I think we have a lot to learn from Brazil.”
Ambassador Amado and I met recently with UNICA and approximately 10 of the largest sugarcane growers in Brazil, plus approximately 10 of the largest technology companies in the United
States. We really do complement each other in many different
ways. Taking the new technologies of tomorrow and applying
them to low-cost production in Brazil is really a perfect partnership, and it’s one that we need our two countries to support.
Also, why can we not get mutual recognition in Brazil, and vice
versa? As things get licensed and regulated and certified here in
São Paulo Ethanol Summit 2009
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la que esperamos que sejam comercialmente viáveis nos
próximos anos. Mas por que não imaginar que o Departamento de Energia dos EUA e o BNDES podem financiar projetos não só aqui mas também nos EUA? Ainda não temos
uma boa resposta, mas é algo a se pensar.
Na área de pesquisa e desenvolvimento, queremos continuar a ter os maiores produtores do Brasil atuando em
parcerias com nossas empresas de tecnologia nos EUA
– conversando, aprendendo e compartilhando. Também
estamos trabalhando em conjunto no cenário acadêmico.
Contratamos a Fulbright Association, que é uma organização sólida trabalhando entre os dois países, para reunir
nossas instituições. Discuti esta questão com o Ministro da
Educação, Fernando Haddad, que apóia a ideia de manter
um grupo de universidades trabalhando em conjunto nos
conceitos iniciais das novas tecnologias, com aplicação em
ambos os países.
Obviamente o cenário regulatório é importante. Recentemente, houve reuniões para tentar fixar padrões para que
os laboratórios possam trabalhar juntos, mas não só dos
EUA e do Brasil, como o Laboratório Nacional de Energia Renovável (National Renewable Energy Laboratory - NREL) e a
Petrobras, mas por que não Índia, Japão, Europa? Continuamos a ver progressos no que se refere a esses padrões e códigos. Hoje, no NREL, temos uma brasileira representando
os interesses do Brasil e buscando possíveis parcerias.
A questão das tarifas cobradas pelos EUA normalmente aparece. Essas tarifas são determinas pelo Congresso,
e não pelo poder executivo, como imaginam alguns, e é
preciso que sejam consideradas dentro do contexto do
futuro desse grande novo recurso de energia. A Lei de Segurança e Independência Energética dos Estados Unidos
(U.S. Energy Independence Security Act) de 2007 contém
uma disposição interessante que não deve ser esquecida.
Estou falando da meta regulatória dos EUA de 36 bilhões
de galões de biocombustível até 2022. Hoje, acabamos
de ultrapassar nove bilhões de galões. Mas há também
um limite, de forma que até 2015 não podemos exceder
15 bilhões de galões de milho de primeira geração. A diferença deve ser composta por novas tecnologias e, talvez,
outros mercados.
A Lei de Segurança e Independência Energética também
menciona uma análise do ciclo de vida das emissões de gases de efeito estufa, principalmente no que se refere ao uso
da terra. Ainda não foi implantado, estando ainda na etapa
de diálogo – o que chamamos nos EUA de fase de comentários. Visando enfatizar a parceria entre nossos dois países,
a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) visitará o
Brasil em julho para pedir sugestões.
É óbvio que há diversos obstáculos a ser superados ao se
alterar a economia global baseada em petróleo para uma
economia mais equilibrada, que inclua biocombustíveis e
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outras fontes de energia renovável. Esta mudança seria tão
dramática quanto a mudança vivida pelo mundo recém industrializado que deixou de lado o vento, a água e os cavalos na geração de energia para usar o carvão, ou a guinada
do carvão para o petróleo entre os séculos XIX e XX. Não
temos todas as respostas hoje, mas sem dúvida temos um
compromisso com essa fonte de energia transformadora
tanto no Brasil quanto nos EUA.

“Queremos continuar a ter
os maiores produtores do
Brasil atuando em parcerias
com nossas empresas
de tecnologia nos EUA –
conversando, aprendendo e
compartilhando”
O Presidente Obama recentemente disse: “Acho que temos o potencial para trocar idéias e tecnologia para aprimorarmos a estrutura de cooperação de biocombustíveis
que já estabelecemos. Podemos e devemos fazer isso.” Espero ver essa parceria continuar a florescer e dar frutos.

André Amado

Subsecretário de Energia e Alta Tecnologia
Há três anos, o Itamaraty criou o Departamento de Direção de Energia e há oito meses criou uma SubsecretariaGeral de Energia para reconhecer publicamente a necessidade de termos uma interlocução de mais alto nível com o
mundo nessa área considerada estratégica.
O Memorando de Entendimento (entre o Brasil e os Estados Unidos) lida com interesses nacionais muito claros.
Como embaixador do Brasil em Tóquio, uma de minhas
funções era tentar vender o etanol aos japoneses. E os japoneses entendiam que era uma boa opção, até o dia em que uma
pessoa que tinha sido presidente da Toyota e da Keidanren,
uma associação que reúne todos os empresários industriais
e comerciais do Japão, me disse - “Querem que compremos
etanol do Brasil. Assim, deixarmos de ser dependentes do
petróleo árabe e passarmos a ser dependentes do etanol do
Brasil, uma vez que só o Brasil produz etanol.” Nesse momento, entendi de maneira óbvia, que nossa prioridade deveria
ser aumentar o número de produtores mundiais de etanol.
Caso contrário, nunca venderemos etanol.

Brazil, why can we not have mutual recognition in the United
States? It’s a good question and one that I think our two governments will study going forward.
We have talked about how to fund new technologies and pilot
programs. The United States is doing a lot of that, for example
commercialization projects and limited-scale projects that we
hope will be commercially viable in the years to come. But why

to have 36 billion gallons of biofuel by 2022. Today we just surpassed nine billion gallons. But there is also a cap, so that by 2015
we cannot exceed 15 billion gallons from first-generation corn.
The difference has to be made up from new technologies and
perhaps from other markets.
The Energy Independence Security Act also mentions lifecycle
analysis of greenhouse gas emissions, basically talking about

“We want to continue having
Brazil’s largest producers
partnering with our U.S.
technology companies –
talking, learning and sharing”
| Clifford Sobel

not look at the U.S. Department of Energy and the Brazilian Development Bank (BNDES) perhaps funding projects not only here
but in the United States? Well, there’s no good answer for that
yet, but it’s something to look at.
In the area of research and development, we want to continue
having Brazil’s largest producers partnering with our U.S. technology companies – talking, learning and sharing. We are also
working together in the world of academia. We have chartered
the Fulbright Association, which is a well-funded organization
working between our two countries, to bring our institutions together. I have discussed this with Education Minister Fernando
Haddad, who is very supportive of having a group of universities
working together on the initial concepts of new technologies
that have application in both countries.
Of course the whole regulatory environment is important.
There have been meetings recently to arrive at standards so that
not only Brazilian and U.S. laboratories like Petrobras and the National Renewable Energy Laboratory (NREL) can work together
but why not India, Japan and Europe? We’re continuing to make
progress on these standards and codes. Today at NREL we have
a Brazilian representing Brazilian interests and looking for possible partnerships.
The question of the U.S. tariff is frequently brought up. This is
mandated by Congress, not the executive branch as some people think. It should be seen in the context of the entire future
of this great new energy resource. The Energy Independence Security Act of 2007 has a very interesting provision that should
always be kept in mind. I’m talking about the U.S. regulatory goal

the issue of land use. This has not been implemented yet; it is
still in the dialogue stage – what we call the comment stage
in the United States. The U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) will be in Brazil in July to solicit input, thus underscoring
the partnership between our two countries.
It is obvious that there are any number of obstacles to overcome in shifting from a global petroleum-based economy towards a more balanced one that would now include biofuels
and other renewable energy sources. Such a shift would be every bit as dramatic as that seen when the newly industrializing
world moved from wind, water and horsepower to coal, or the
shift in the 19th and 20th centuries from coal to oil. We don’t
have all the answers today, but without doubt we do have a
commitment to this transformational energy resource of both
Brazil and the United States.
President Obama recently said: “I think we have the potential
to exchange ideas and technology to build on the biofuels cooperation structure that we have already established. We can and
we should.” I look forward very much to seeing this partnership
continue to blossom.

Andre Amado

Brazilian Undersecretary of Energy and Advanced
Technology
Three years ago, the Brazilian Ministry of External Relations
created the Department of Energy Management. Then, eight
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Na mesma época, o Presidente Lula dava a instrução
para que trabalhássemos para a criação de um comércio
internacional de etanol, ou seja, a “commoditização” do
produto. Para tanto, era necessário, entre outros, o aumento do número de produtores e o aumento do número de
consumidores.
O Memorando de Entendimento com os Estados Unidos
abre janelas muito grandes na relação entre os dois países.
Inicialmente, em uma vertente bilateral, mas por se tratar de
dois países muito grandes, será natural uma vertente mundial. A vertente bilateral é a que diz respeito à intensificação
da cooperação na área de pesquisa tecnológica. Depois de
30 anos de investimento heróico no setor sucro-alcooleiro, o
Brasil conseguiu uma liderança extraordinária na tecnologia
de transformação da cana-de-açúcar em etanol.

Nos EUA, dos cientistas que trabalham
com energia renovável, pelo menos 50%
vêm do setor privado. Segundo um estudo produzido pelo Instituto Brasil sobre
Inovação no Brasil, 20% dos cientistas
brasileiros trabalham em empresas e
80% dos cientistas trabalham em universidades. Nos EUA, é exatamente o inverso. A inovação, que é a capacidade de
transformar conhecimento em produtos,
processos e serviços que as pessoas queiram consumir, se faz no setor privado,
sobretudo. O setor do etanol brasileiro
é uma prova disso, pois construiu uma
indústria, junto com pesquisadores da
EMBRAPA, com muito investimento feito
pelo próprio setor.

Paulo Sotero

Moderador – Diretor do Instituto
Brasil, Centro Woodrow Wilson,
Washington

Moderator – Director of the Brazil
Institute, Woodrow Wilson Center,
Washington

months ago, it created a General Sub-Secretariat of Energy as a
public acknowledgement of the need for a high-level dialogue
with the world in what is seen as a strategic area.
The Memorandum of Understanding (between Brazil and the
United States) deals with very clear national interests.
When I was Brazilian ambassador in Tokyo, one of my tasks was
to try to sell ethanol to Japan. The Japanese felt that it was a good
option, until the day that a person who had been president of Toyota and of the Keidanren, an association of all industrial and commercial businessmen in Japan, said to me: “They want us to buy
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Hoje, usamos um terço da cana-de-açúcar – a parte da
sacarose. O bagaço é queimado para o funcionamento da
unidade produtora de etanol. Porém, ainda não conseguimos transformar o bagaço em etanol. Com a hidrólise celulósica, que é a ruptura da célula da celulose, será
competitivo transformar em etanol o bagaço e a palha da
cana-de-açúcar.
Assim, o etanol chamado de primeira geração no Brasil
tem ainda um amplo horizonte de desenvolvimento, pois
utilizamos apenas um terço da cana-de-açúcar para geração de nosso biocombustível, hoje com eficiência de sete
mil litros por hectare. Os EUA investem aproximadamente US$40 bilhões na busca da hidrólise celulósica. Lá, os
pesquisadores não são 80% ou 85% do governo. São quase
50%, ou mais, representantes do setor privado. Portanto,

In the United States, at least 50% of
scientists working on renewable energy come from the private sector. According to a study produced by the Brazil Institute about innovation in Brazil,
just 20% of Brazilian scientists work in
companies and 80% work in universities. In the U.S., it’s exactly the opposite. Innovation, which is the ability to
transform knowledge into products,
processes and services that people
want to consume, takes place mainly
in the private sector. The Brazilian ethanol sector is proof of this: along with
researchers from EMBRAPA it has built
an industry, with much of the investment made by the sector itself.

ethanol from Brazil. So, we would stop being dependent on Arab
oil and become dependent on Brazilian ethanol, because only Brazil produces ethanol.” That was when I saw very clearly that our
priority must be to increase the number of ethanol producers in
the world. Otherwise, we would never sell ethanol.
At the same time, President Lula instructed us to work to create an international market for ethanol – in other words, the
commoditization of the product. To do this it was necessary,
amongst other things, to increase the number of producers and
consumers.

precisamos fazer uma associação urgente com pesquisadores americanos privados e do governo para que possamos também avançar no setor em que já somos líderes.
Porém, se não soubermos acompanhar o progresso, seremos líderes de uma tecnologia medieval. Portanto, mesmo com nosso etanol de primeira geração, precisamos do
avanço tecnológico que os EUA devem alcançar, em função do montante altíssimo de recursos que investem. Isso,
sem falar das segundas e terceiras gerações de biocombustíveis.

Na dimensão bilateral, o Memorando de Entendimento
com os EUA é estratégico para o Brasil. O que precisaríamos
em termos de recursos para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento na área de etanol, dificilmente poderíamos
obter apenas do setor governamental ou privado brasileiros. Precisamos, portanto, de parcerias importantes.
Mas as dimensões são mais amplas, envolvendo terceiros
países. Com o que Brasil e EUA já conseguiram individualmente, temos a perspectiva de aumentar a eficiência energética em terceiros países. Por exemplo, na área de constru-

“Os EUA investem na busca
da hidrólise celulósica
aproximadamente US$40 bilhões.
Se não soubermos acompanhar o
progresso, seremos líderes de uma
tecnologia medieval”
“The U.S. is investing
approximately US$40 billion in
the pursuit of cellulosic hydrolysis.
If Brazil doesn’t keep on top of the
progress, we will be leaders in a
medieval technology”
| Andre Amado

The Memorandum of Understanding with the United States
opens up some very large windows of opportunity in the relationship between the two countries. At first these are of a bilateral dimension, but given that we are talking about two very
large countries, it is natural that there will be a global component. The bilateral aspect relates to the intensification of cooperation in the area of technological research. After 30 years of heroic investment in the sugar-ethanol sector, Brazil has achieved
extraordinary leadership in the technology of making ethanol
from sugarcane.
Today, we use one third of the sugarcane – the part with the
sucrose – and the bagasse is burned to support the operation of
the ethanol distillery. However, we have not yet managed to transform the bagasse into ethanol. With cellulosic hydrolysis, which

implies breaking open the cellulose cell, transforming bagasse
and sugarcane straw into ethanol will become competitive.
Brazil’s so-called first-generation ethanol therefore still has
plenty of room for development, because today we use just a
third of sugarcane to produce biofuel, yet we do it with an efficiency of 7,000 liters per hectare. The United States is investing
approximately US$40 billion in the pursuit of cellulosic hydrolysis. In the United States, the researchers do not come 80% or
85% from the government; nearly 50% or even more of them are
from the private sector. This means that we urgently need to be
working with American private and government researchers so
that we can make further progress in the industry where we are
already the leaders. However, if we don’t keep on top of the progress, we will be leaders in a medieval technology. So even with
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ção civil. O projeto do Brasil da construção de um milhão de
casas pressupõe o uso de energia solar, que é mais barata. O
desenvolvimento dessa energia solar pode ser privilegiado
com trabalhos que o Brasil e os EUA já tenham desenvolvido e aplicado no Brasil e em países em desenvolvimento
que tenham projetos similares.
O mesmo acontece com transporte público. O Ligeirinho, de Curitiba, que é um exemplo que se espalhou pelo
Brasil e vários países do mundo. Temos a perspectiva de
ônibus movidos a etanol. Por que não trabalharmos juntos para aumentarmos a eficiência energética em outros
países? Fala-se muito em eficiência energética, em transformar edifícios que funcionam com energia tradicional
em uma energia menos custosa em termos de emissão
de CO2, mas por que não se fala em avanços tecnológicos
para o futuro? Poderíamos avançar muito com a parceria
com os EUA, no Brasil e em terceiros países.
A dimensão mundial do memorando é a triangulação entre Brasil, EUA, e países da América Central e Caribe, inicialmente. Escolhemos quatro países: El Salvador, República
Dominicana, Haiti, e São Cristóvão e Nevis. Neste projeto,
uma empresa de consultoria faz um estudo agroecológico e verifica as plantações que podem ser desenvolvidas

para gerar biodiesel ou etanol, em que condições, em que
locais. Os estudos são apresentados ao governo, que toma
a decisão de apresentá-los aos bancos regionais de desenvolvimento, às empresas internacionais, e realiza o projeto
sugerido. A Fundação Getúlio Vargas participou dos dois
primeiros estudos, financiados pela APEX, na República
Dominicana e no Haiti.
A primeira linha da cooperação foi tão bem sucedida, que
já partimos para uma segunda relação de países, que inclui
Honduras, Guatemala, Jamaica, Senegal e Guiné-Bissau. Potencialmente, são nove países que serão novos produtores
de biocombustíveis. Com relação a Honduras e Guatemala,
o BID já autorizou que a FGV se encarregue desse estudo
de viabilidade. Com relação à Jamaica, o interesse dos EUA
é muito grande e é provável que os EUA aloquem recursos
ao BID para financiar esse terceiro país. Com relação ao Senegal, o Itamaraty está financiando o estudo, e na GuinéBissau, o financiamento provavelmente será feito por duas
grandes agências de governo.
O Brasil está tentando aumentar o número de produtores
de etanol, mas estamos fazendo mais do que isso. A União
Européia já questionou por que a cooperação triangular foi
feita com os EUA e não com a UE, e hoje estamos trabalhan-

our first-generation ethanol, we need the technological progress
that the U.S. is likely to achieve, given the vast amounts they are
investing. And that is without mentioning second and third generation biofuels.
The Memorandum of Understanding with the United States is
strategic for Brazil in the bilateral dimension, because we would
be unlikely to obtain from the Brazilian government or private
sector the resources we would need to encourage research and
development in the area of ethanol. We therefore need important partnerships.
However, the Memorandum of Understanding has a much
wider dimension, involving third countries. Given all that the
United States and Brazil have so far achieved individually, there
is the prospect for increasing energy efficiency in other countries. For example, in the area of civil construction – Brazil has
a project to build a million homes that use solar energy, which
is cheaper. The development of this solar energy could benefit
from work already undertaken by Brazil and the U.S., and it can
be applied in Brazil and in developing countries that have similar
projects.
The same applies to public transportation. The Curitiba
“Ligeirinho” (a BRT system) is an example that has spread
throughout Brazil and to many countries worldwide. There is
the prospect of buses running on ethanol. Why don’t we work

together to increase energy efficiency in other countries? There
is a lot of talk about energy efficiency, of transforming buildings that run on traditional energy to run on energy that is less
costly in terms of CO2 emissions, but why don’t we talk about
technological advances for the future? Brazil and other countries could make a lot of progress through partnership with the
United States.
The global dimension of the Memorandum of Understanding comes through the triangulation between Brazil, the United
States and, initially, Central American and Caribbean countries.
We chose four countries: El Salvador, the Dominican Republic,
Haiti and St. Kitts and Nevis. In this project, a consulting firm
conducts an agri-ecological study to determine which crops
can be developed to produce biodiesel or ethanol, under what
conditions and in which locations. The study is presented to the
respective government, which decides whether to present it to
regional development banks and international companies, and
implements the suggested project. The Getúlio Vargas Foundation participated in the first two studies, funded by APEX, in the
Dominican Republic and Haiti.
The first round of cooperation has been so successful that we
have already launched a second list of countries that includes
Honduras, Guatemala, Jamaica, Senegal and Guinea-Bissau. Potentially, this makes nine countries that will be new biofuels pro-
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do em uma extensão do Memorando de Entendimento com
os EUA. Os países estão sendo definidos e provavelmente
haverá mais países produzindo biocombustíveis, devido ao
conceito triangular. Isso atende a preocupação brasileira de
aumentar o número de produtores, e da UE, de aumentar o
número de consumidores.
Se países desenvolvidos tivessem compartilhado com o
Brasil avanços tecnológicos importantes, o Brasil teria tido
atalhos muito relevantes para seu processo de desenvolvimento. Estamos dispostos a compartilhar com países em
desenvolvimento, avanços conquistados na área de biocombustíveis, na área de transformação de cana-de-açúcar
em etanol, para ajudar o desenvolvimento de países em
condições de crescimento similares às nossas.
Sabemos que no Brasil, o setor sucro-alcooleiro é o que
melhor paga na agricultura brasileira. Também emprega
um grande número de pessoas. Isso permitirá que esses países diminuam a fatura com o petróleo, e os permitirá a ter
alguma renda com eventual exportação do etanol para os
EUA ou UE.
O Memorando de Entendimento Brasil – EUA é importantíssimo do ponto de vista bilateral e é muito importante do
ponto de vista mundial.

Helena Chum

ducers, and the IDB has already authorized the FGV to undertake
feasibility studies in Honduras and Guatemala. The United States
is very interested in Jamaica and is likely to provide the IDB with
funding for that country. As for Senegal, the Brazilian Ministry
of External Relations is funding the study, and in Guinea-Bissau,
funding will likely come from two major government agencies.
Brazil is trying to increase the number of ethanol producers,
but we are doing more than just that. The European Union has
asked why the triangular cooperation exercise was conducted
with the United States and not with the EU, and today we are
working on an extension of the Memorandum of Understanding with the U.S. Countries are being defined and there will probably be more countries producing biofuels due to the triangular
concept. This addresses the Brazilian concern about increasing
the number of producers, and the European desire to increase
the number of consumers.
If developed countries had shared major technological advances with Brazil, then Brazil would have enjoyed very important shortcuts in its development. We are willing to share our
progress in the area of biofuels, in processing sugarcane into
ethanol, with developing countries, to help the development of
countries that have growth conditions similar to ours.
We know that the sugar-ethanol sector pays the best wages
in Brazilian agriculture. It also employs a large number of people.

This will allow those countries (that develop sugarcane ethanol)
to reduce their oil import bill, while possibly earning some income from ethanol exports to the United States or the European
Union.
The Brazil-U.S. Memorandum of Understanding is very important from the bilateral point of view and also from a global perspective.

Research Fellow, Laboratório Nacional de Energia
Renovável (NREL), EUA
A colaboração bilateral tem sido comandada pelo Departamento de Energia dos EUA. O Laboratório de Energia
Renovável (NREL) é subordinado ao Departamento de Eficiência Energética e Energia Renovável e é um dos laboratórios do Departamento de Energia. Esta colaboração bilateral também inclui o Departamento de Agricultura dos EUA
(USDA) e ambas as agências trabalham juntas na tentativa
de promover o avanço da próxima geração de tecnologia de
biocombustíveis.
Houve diversas visitas de autoridades governamentais
e duas visitas de delegações técnicas desde 2007. Identificamos áreas de colaboração específica e desde agosto de
2007, um projeto foi realizado com relação à pesquisa conjunta de sustentabilidade.
A delegação brasileira que visitou o NREL incluía empresas, universidades e laboratórios. Foi interessante ver todos
os níveis de governo juntos: energia, agricultura, entidades
relevantes do mercado e a Embrapa. Todos tinham interesse nessa área.

Helena Chum

Research Fellow, National Renewable Energy
Laboratory (NREL), USA
Bilateral collaboration has been led by the United States Department of Energy. The Laboratory of Renewable Energy (NREL)
is within the Office of Energy Efficiency and Renewable Energy,
and is one of the family of laboratories within the Department
of Energy. This bilateral collaboration also includes the United
States Department of Agriculture and both agencies have
worked together in trying to promote the development of the
next generation of biofuels technology.
There have been many government-level visits and two
technical bilateral delegation visits since 2007. We have identified areas of specific collaboration and since August 2007
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Uma das coisas que notamos é que a pesquisa ainda é
difícil em áreas de propriedade intelectual ativa. Em ambos
os países, temos de solucionar como podemos colaborar em
áreas com grande concentração de propriedade intelectual.
Separamos as áreas ou questões onde isso não é um problema. Uma delegação composta pelo USDA, laboratórios
americanos e DOE esteve no Brasil e identificou áreas onde
podemos trabalhar sem problemas com relação à propriedade intelectual.
As áreas bioquímica, biológica e termoquímica são relevantes para a produção de biocombustíveis de nova geração,
e integração de sistemas. Fizemos uma análise do ciclo de
vida e uma avaliação técnico-econômica. O USDA identificou várias áreas na produção de biomassa. A troca de informações entre o USDA e o Brasil pode ser bastante produtiva.

Há um memorando em fase de implantação entre a Petrobras e o NREL, e estamos decidindo os tópicos específicos para darmos andamento. O Ministério da Ciência e
Tecnologia já definiu um projeto, embora ainda não haja
financiamento para o mesmo. Quando houver, podemos
emitir as declarações de trabalho de forma conjunta e
começar a trabalharmos juntos, incluindo diferentes organizações atuando em áreas de acordos não proprietários.
O Projeto Bilateral de Sustentabilidade representa uma
colaboração que deve render muitos frutos. A primeira
etapa se refere à harmonização das medições de gases de
efeito estufa e análise de ciclo de vida, na tentativa de comparar o etanol de cana-de-açúcar brasileiro, e mais a eletricidade gerada pelo bagaço, e as respectivas tecnologias

“O importante é que o etanol
do Brasil é um biocombustível
avançado, com redução de
emissões no ciclo de vida
de até 36%, podendo chegar
perto de 50%”
one project has been carried out on joint sustainability research.
The Brazilian delegation that visited NREL included companies, universities and laboratories. It was good to see all levels
of government together: energy, agriculture, relevant parts of industry, and Embrapa. All of them were interested in this area.
One of the things we have noticed is that research is still difficult in areas of active intellectual property. In both countries we
have to solve how we can collaborate in areas of intense intellectual property. We have separated issues or areas where this was
not a problem. We had a delegation from the USDA, U.S. laboratories and the DOE visit Brazil, and we identified areas where we
could work without having intellectual property issues.
The biochemical, biological and thermo-chemical areas are
relevant for producing next-generation biofuels, also systems
integration. We have done work on lifecycle analysis and technical-economic evaluation. The USDA has identified several areas
in the production of biomass. There is a lot of exchange between
the USDA and Brazil that could be very productive.
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We have a memorandum under implementation involving
Petrobras and NREL, and we are deciding the specific topics to
move ahead on. A project has been defined with the Ministry of
Science and Technology but it has not yet been funded. When
that happens, we can prepare the joint statements of work and
start working together. That will include several organizations
working in areas of non-proprietary agreements.
The Bilateral Sustainability Project represents very fruitful collaboration. The first step was to look at the harmonization of
greenhouse gas measurements and lifecycle analysis, trying to
compare Brazilian sugarcane ethanol, plus electricity generated
from bagasse and ethanol, and their respective future technologies, with U.S. corn ethanol and its future improvements. Other
factors include land use change and questions such as how do
we measure pilot studies that allow us to shed light on values
for direct and indirect land use change.
We did the project across the supply chain. In Brazil, obviously, it was based on sugarcane. The United States is currently
using only grain, but we tried to see what would happen if U.S.

futuras, com o etanol de milho norte-americano e suas futuras melhorias. Outros fatores incluem mudanças no uso
de terras e questões como a medição dos estudos piloto que
permitem esclarecer os valores de mudanças diretas e indiretas no uso de terras.
Implantamos o projeto em toda a cadeia de suprimentos.
No Brasil, obviamente, era baseado em cana-de-açúcar. Os
EUA atualmente usam somente grãos, mas tentamos ver o
que aconteceria se as usinas nos EUA começassem a usar
tecnologias similares às do Brasil para produzir mais eletricidade e calor a partir de suas instalações. A UNICA nos
ajudou muito em todos os aspectos relacionados às mudanças de uso de terras e pesquisadores dos EUA e do Brasil
trabalharam em conjunto avaliando as lacunas e tentando
solucioná-las.

Uma das coisas mais importantes que o Brasil tem são as
referências de benchmark, a partir de 44 usinas no centrosul. Nosso colaborador reuniu as usinas que apresentam
bons números e estamos continuamente aprimorando
este conjunto de dados e comparando e medindo a média
de emissões de gases de efeito estufa no Brasil com base
nestes dados. Também testamos diferentes cenários. Ampliamos a quantidade de eletricidade (nos EUA) usando
mais bagaço e resíduos, e permitimos o aprimoramento de
ciclos comerciais baseados em vapor (para geração de energia). Em seguida, avaliamos o futuro, quando almejamos ter
tecnologia de transformação de lignocelulose para etanol,
para analisar a conversão com menor uso de energia.
A terceira parte foi uma avaliação técnico-econômica
muito detalhada usando modelos tipo ‘Aspen’ que desen-

“The important thing is that Brazilian ethanol is an advanced
biofuel. It reduces lifecycle emissions by up to 36%, and can reach
close to 50%”
| Helena Chum

plants were to start using similar technologies to Brazil to produce more electricity and heat from their own facilities. UNICA
helped us a lot in all the areas relating to land use change, and
researchers from the U.S. and Brazil worked very closely together
in looking at the gaps, and trying to fill them.
One of the most important things Brazil has is benchmarking from 44 mills in the Center-South. Our collaborator brought
together those mills that have good data and we are continuously improving this data set and doing a comparison and measuring Brazil’s average greenhouse gas emission based on this
data. We also tested some scenarios. We expanded the amount
of electricity (in the U.S.) using more bagasse and trash, and we
allowed for improved commercial steam based cycles (for power
generation). Then we looked ahead to when we expect to have
lignocellulose-to-ethanol technology to see what that conversion can achieve with a lot less power.
The third part of the study was a very detailed technicaleconomic evaluation using Aspen models that we developed
at NREL to analyze the question of “should that be a standalone facility or should it involve multiple mills?” The results

are very exciting and really show that lignocellulose technology could be very cost-effective in Brazil if we achieve the technical goals.
In the United States, corn ethanol currently offers average
emission reductions of 19% compared to gasoline in 2005.
There are many different production facilities but most are
powered by natural gas, and in these the emissions reduction
is 28%. If these plants were to start doing what Brazil does,
using waste biomass to generate process heat, then the emissions would be reduced to 52%. The most important thing is
that – if the U.S. gets to a situation that is the equivalent of
Brazil, where straw and corn cobs are collected and used, not
only providing heat and electricity, but also selling electricity
– then the reduction in emissions reaches 67%. Therefore, the
corn industry can improve.
What matters here is the origin of the process energy. It is obvious that coal is not the best source, but whenever biomass and/
or natural gas are used, emissions will be reduced. Corn straw by
itself is better still, of course. In Brazil, there was a 78% reduction
against the 2006 baseline. In a projection for 2020, with the use
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volvemos no NREL para analisar a questão: “Deve ser uma
instalação independente ou deve envolver várias usinas?”
Os resultados são animadores e mostram que a tecnologia
de lignocelulose pode ser muito eficiente em termos de
custo no Brasil, se atingirmos as metas técnicas.
Nos EUA hoje, comparando com gasolina de 2005, o etanol de milho oferece uma redução média em emissões de
19%. Há muitas usinas de produção diferentes, mas a maioria é de gás natural, onde a redução nas emissões é de 28%.
Se começam a fazer como o Brasil, ou seja, utilizar o resíduo da biomassa para o calor do processo, essas emissões
serão diminuídas para 52%. O mais importante é que – se
chegarmos na situação equivalente do Brasil, onde a palha
e o sabugo do milho são coletados e aproveitados, não só
providenciando o calor e a eletricidade, mas também para
vender eletricidade – chega-se a 67%. Portanto, a indústria
de milho pode melhorar.
A questão é a origem da energia de processo. É claro que
carvão não é a melhor origem, mas sempre que se coloca
biomassa ou biomassa e gás natural, as emissões diminuem. A palha do milho sozinha é melhor ainda, é claro. No
Brasil, houve uma redução de 78% na linha base de 2006.
Em uma projeção para 2020, com o uso de uma tecnologia

melhor para produção de eletricidade, a redução acaba sendo de 120%, ou seja, ativamente sequestrando carbono. Isso,
sem considerar o fator indireto.
Com gás natural, temos um energy ratio – unidades de
energia renovável por unidade de insumo fóssil – de 1,3. É
um valor muito importante. Quando chegamos em 67%, o
valor sobe para cinco. Quando se usa celulose, é 12. No Brasil, hoje, é nove, na linha de base. Em 2025, se os projetos
se voltarem mais para a eletricidade, será 12. A produção
de eletricidade é um processo muito eficiente em carbono,
reciclando o carbono da planta de volta para a terra e produzindo energia. Este é um panorama que mostra que o milho pode melhorar em função de qual energia de processo
estiver em uso na usina. Se usarem a própria biomassa, a
energia é muito melhor e a redução de emissões de gases
de efeito estufa é grande.
Outro fator importante é o tipo de modelagem usado
para cálculo de mudança de uso de terra. Não são cálculos
precisos de modelos precisos; são modelos econômicos com
muitas incertezas nas distribuições e nas projeções. A publicação do Searchinger que abalou muito o mundo achava
que a intensidade de carbono seria 100 (gCO2e/MJ); outros
acham que é zero. Na verdade, o exercício mostrava que

of better technology for electricity generation, the reduction is
as high as 120% – in other words, there is active carbon sequestration. And this is without considering indirect factors.
With natural gas, we have an energy ratio – units of renewable energy per unit of fossil input – of 1.3. This is a very important value. When we get to 67%, the value rises to five. When
using cellulose, it’s 12. In Brazil today, it’s nine at the baseline.
In 2025, if the projects are geared more to electricity, it will be
12. The production of electricity is very efficient in carbon, recycling carbon from the plant back to the land and producing
energy. This scenario shows that corn can improve, depending
on which process energy is being used at the production plant.
If they use their own biomass, the energy is much better and
there will be a large reduction in the emission of greenhouse
gases.
Another important factor is the kind of modeling used to
calculate the change in land use. These are not precise calculations with precise models; they are economic models with
many uncertainties in both the distributions and the projections. Searchinger’s publication that shook the world supposed that the carbon intensity was 100 (gCO2e/MJ); others
think it is zero. Indeed, the exercise showed that values range
from 55 to zero, which is why they adopted 30. For Brazil, the
proposal was 46. The Brazilians showed that the values for
Brazil in fact fell from 46 to 25, but the modeling produces

values up to -11. This is an area that still needs a lot of research
and development and work if we are to understand the meaning of these values, and if we are in fact to make liquid fuels
from biomass, then which are the most sustainable possible.
So, this helps us decide how and where to make the next generations of fuels.
As for the indirect use of international land, Brazilian studies
have shown that the value calculated by the MPA is overestimated by at least 25%, maybe more.
The important thing is that Brazilian ethanol is an advanced
fuel. It reduces lifecycle emissions by up to 36%, and can reach
close to 50%. However, lignocellulose is clearly better. U.S. law
specifies three bands of emission reductions: less than 20%, 50%
and 60%. This is very important to give an idea of how much is
actually reduced, and an idea of which systems should be made
from biomass. There’s nothing like international collaboration
between the two largest producing countries for these fuels to
show what matters in this discussion.
There will be an American delegation exclusively for indirect
land use, and we are looking at where we will start making specific measurements in refineries in both the U.S. and Brazil, so
that we measure carbon and all greenhouse gases in the actual
refineries. Over time, we may be able to show that in fact the
system is better than we thought.
There is already great cooperation between US and Brazilian
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são valores que vão de 55 a zero, razão porque adotaram 30.
Para o Brasil, era proposto 46. Os brasileiros mostraram que
os valores para Brasil de fato caíam de 46 para 25, mas a
modelagem poderia dar valores de até -11. É uma área que
ainda precisa de muita pesquisa e desenvolvimento e trabalho para que entendamos quais são os significados desses valores, e para que de fato façam combustíveis líquidos
de biomassa, que sejam os mais sustentáveis possíveis. Assim, isso nos ajuda a decidir como e onde fazer as próximas
gerações de combustíveis.
Quanto ao uso indireto de terra internacional, os estudos
brasileiros mostraram que o valor calculado pela MPA é superestimado em pelo menos 25%, talvez mais.
O importante é que o etanol do Brasil é um advanced fuel,
com redução de emissões no ciclo de vida de até 36%, podendo chegar perto de 50%. Mas os lignocelulósicos são claramente melhores. A legislação americana conta com três bandas de redução de emissões: menos de 20%, 50% e 60%. Isso é
muito importante para dar uma ideia de quanto realmente é
reduzido, e uma idéia de que sistemas devem ser feitos com
biomassa. Nada como uma colaboração internacional entre
os dois maiores países que produzem esses combustíveis
para mostrar o que é importante nessa discussão.

universities and authorities. The site of the Department of Energy
very nicely defines the American program that seeks to gather together all parts of research and development for the development
of the first generation of commercial power plants that should be
completed by 2012. By then four refineries will be operating commercially, showing whether or not we are getting close on price.
After that, replication will be much easier in all countries.

Cesar Cunha Campos

Executive Director of FGV Projects
The Getúlio Vargas Foundation (FGV) has developed academic
and practical processes of analysis for the economy and the energy sector, and ethanol is an important part of what we do. The
Agribusiness Center, headed by former minister Roberto Rodrigues, has given us a lot of help in promoting this sector within
and outside the FGV. We participate in projects with Petrobras,
and we have conducted some analytical work on the price of
ethanol vis-à-vis the price of food to see if there was any kind
of competition, given that this is an important international debate. We are demonstrating that many things are not properly
understood, and we have worked as advisors to both the Brazilian and American sides with respect to ethanol development in
the countries of Central America.

Haverá uma delegação americana exclusiva para o uso
indireto de terras, e estamos procurando onde vamos começar a fazer medidas específicas de refinarias, tanto nos
EUA, quanto no Brasil, de maneira que se meça carbono e
todos os gases de efeito estufa, nas próprias refinarias. Com
o passar do tempo, poderemos mostrar que de fato, o sistema é melhor do que pensávamos.
Já existe uma grande colaboração entre universidades e
entidades americanas e brasileiras. O site do Departamento de Energia define muito bem o programa americano que
tenta reunir toda a parte de pesquisa e desenvolvimento
até o desenvolvimento da primeira geração de usinas comerciais que deve ser feito até 2012, quando estarão funcionando quatro refinarias em atividade comercial, mostrando
se estamos chegando perto dos preços ou não. A partir de
então, a replicação será bem mais fácil em todos os países.

Cesar Cunha Campos

Diretor Executivo da FGV Projetos
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem desenvolvido análises acadêmicas e práticas no setor de economia e energia,

Our study, which is already dealing with its fourth or fifth
country, consists of three phases. As a first step, we study the
maps and the land that countries have. Then, we evaluate the
types of biomass available and assess which are most appropriate. Finally, we present recommendations with respect to investment and legislation – including labor and other areas – that are
necessary to make ethanol important in that country.
In the first part of the study, relating to land, we map the
country as a whole and prepare climatic zoning. Such studies
do not exist in these countries, so Brazil prepares them and
provides the results to the governments. By evaluating land
and climate together, we create a framework that cross-references suitability of land type against potential crops. We then
determine where to recommend that each specific project be
implemented.
With respect to crops, in the case of the Dominican Republic
we evaluated sugarcane, jatropha, African palms, eucalyptus,
sunflower and soy. We drew up the maps and decided what
would be most appropriate. For the Dominican Republic, we selected sugarcane as most appropriate, as well as eucalyptus and
sunflower. Soy and palm oil were not suitable because of soil
characteristics, land area and so on.
Our investment recommendations comprised two ethanol
plants, one in Consuelo and the other in Monte Plata, crushing two million and three million tonnes respectively, plus a
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e o etanol é parte importante do que nós fazemos. Principalmente o Centro de Agronegócios, dirigido pelo Ministro
Roberto Rodrigues, tem nos ajudado a impulsionar esse
setor dentro e fora da Fundação. Participamos em projetos
com a Petrobras, e fizemos um trabalho de análise de preço de etanol vis-à-vis o preço de alimentação, para verificar
se havia algum tipo de concorrência, visto que este é um
debate internacional importante. Estamos mostrando que
muitas coisas são mal entendidas e mal compreendidas, e
temos atuado como advisors, tanto do lado brasileiro quanto do lado americano, para o desenvolvimento do etanol
nos países da América Central.
Nosso estudo, que já está no quarto ou quinto país, é
composto por três fases. Na primeira, estudamos os mapas
e as terras que os países têm. Em seguida, avaliamos o tipo
de biomassa disponível e mais adequado. Por fim, fazemos
uma recomendação de investimentos e legislação, incluin-

do trabalhista e outras, que sejam necessárias para que o
etanol passe a ser importante naquele país.
No primeiro estudo, referente às terras, mapeamos o país
como um todo, e fazemos um zoneamento climático. Tais
estudos não existem nestes países. O Brasil prepara e fornece os resultados aos governos. Avaliando as terras e o clima,
em conjunto, criamos um quadro de aptidão de terras por
tipo de cultura que possa ser utilizada.
No estudo, determinamos onde recomendamos que cada
projeto específico fosse implantado. Com relação às culturas, no caso da República Dominicana, estudamos a canade-açúcar, pinhão manso, óleo de dendê (que é a palmeira africana), eucalipto, girassol e soja. Fizemos os mapas e
avaliamos o que é adequado. Para a República Dominicana,
cana-de-açúcar é adequada, assim como eucalipto e girassol. A soja e o dendê não são adequados em função das características de terra, área e etc.

“Há impacto sócioeconômico significativo
em países de baixa
renda; é uma
contribuição importante
para as economias locais
e para o Brasil”

10,000-hectare biodiesel project for sunflower and jatropha. We
always recommend that the country creates a research and development facility – Brazil advanced in R&D thanks to Embrapa
and other bodies, and it is essential that these countries conduct
their own research to adapt to their own local climatic conditions that which is already adapted here in Brazil.
We also make institutional recommendations. The Dominican Republic has already adopted our proposal for legislation
to blend gasoline and biodiesel. This is fundamental, because
without such permission there is no way to encourage the use
and growth of this fuel. We also recommend 20-year supply
contracts that provide a sound basis for operation and for securitization contracts. We provide full details, based on Brazilian
experience that can be exported to the target country.
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Como recomendação de investimentos, indicamos duas
plantas de etanol, uma em Consuelo e outra em Monte Plata,
para moagem de dois milhões de toneladas e três milhões de
tonelada respectivamente; também um projeto de biodiesel
com girassol e pinhão manso, com dez mil hectares. Sempre
recomendamos que se criasse um centro de pesquisa & desenvolvimento – o Brasil avançou em P&D com a Embrapa e
outras entidades, e é fundamental que estes países também
façam suas pesquisas para adaptar aquilo que já está adaptado aqui às condições climáticas locais.
Temos também as recomendações institucionais. Recomendamos, e na República Dominicana já adotaram, a legislação para mistura de gasolina e biodiesel, que é fundamental. Sem esse tipo de permissão, não há como incentivar
o uso e o crescimento desse combustível. Recomendamos
também contratos de fornecimento por 20 anos, que oferecem equilíbrio para a operação e contratos de securitização.

Disponibilizamos todos os detalhes, baseado na experiência no Brasil, que podem ser exportadas para o país.
É importante mencionar que esse projeto conta com a
participação do BID, OEA, ONU, APEX, Itamaraty, e o USTDA.
Todos apresentam estas recomendações.
Também vale pensar nos impactos econômicos nesses
países. Ficamos bastante satisfeitos depois de terminar esse
estudo. Por exemplo, na República Dominicana, 80% das fontes primárias de energia é de petróleo importado, com uma
dependência energética que chega a ser perversa. Aproximadamente 25% a 30% das importações totais do país se referem
a petróleo e derivados. El Salvador encontra-se nas mesmas
condições, com petróleo importado respondendo por 50% das
fontes primárias de energia, e 30% a 40% das importações se
referem a petróleo e derivados. São países com alta dependência do petróleo como fonte de energia primária, e a balança
comercial é suscetível às flutuações dos preços internacionais

“The program has significant socioeconomic impacts for lowincome countries, and is an important contribution both to local
economies and to Brazil”
| Cesar Cunha Campos

It is important to note that the IDB, the OAS, the UN, APEX, the Brazilian Ministry of External Relations and the USTDA all participate in
this project, and the recommendations are presented jointly.
It is also worth considering the economic impacts for these
countries. We were very pleased after we finished this study. In
the Dominican Republic, for example, imported oil represents
80% of primary energy sources, creating energy dependence
that can only be described as perverse. Oil and oil derivatives
constitute roughly 25% to 30% of the country’s total imports. El
Salvador is in a similar situation, with imported oil and derivatives accounting for 50% of primary energy sources and 30% to
40% of total imports. These countries are highly dependent on
petroleum as a primary energy source, and their trade balances
are vulnerable to variations in international oil prices and fluctu-

ations in strong currencies. They are spending almost everything
they earn to buy fuel.
Among the macroeconomic effects observed, it is worth highlighting the reduction in the impact of cyclical international crises.
When there is domestic production, it is possible to generate a reasonable amount of energy within the country itself. This reduces
dependency and tends to stabilize economic growth. There is also
greater capacity to generate jobs and investment. It’s an industry
that creates jobs, regardless of whether or not it is mechanized.
Other impacts include diversification of the productive sector, given
that these are small countries with relatively simple economies. The
introduction of new productive capacity ends up diversifying the
economy and attracting more investments. In addition to the lower
dependence on imported oil, we have created the potential for exSão Paulo Ethanol Summit 2009
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do petróleo, e também das moedas fortes. Os países investem
quase tudo o que produzem na compra de combustível.
Entre os impactos macroeconômicos observados, vale citar
a redução dos impactos das crises conjunturais internacionais. Se há produção interna, é possível gerar dentro de seu
próprio país uma quantidade razoável de energia, diminuindo a dependência e tendendo à estabilização do crescimento econômico. Há também maior capacidade de geração de
empregos e investimentos. É uma indústria que gera empregos, independente de ser mecanizada ou não. Outros impactos incluem a diversificação da estrutura produtiva, visto que
estes países são pequenos e têm economias relativamente
simples. A introdução de uma nova capacidade de produção
acaba por diversificar a economia, e atrair mais investimentos. Além da menor dependência da importação de petróleo,
abrimos uma janela para exportação, que equilibra as contas
externas, que é fundamental para as economias que não são
tão pujantes quanto a economia do Brasil e dos EUA.
Os impactos indiretos incluem o aumento da oferta de
empregos, melhoria das contas externas, redução dos custos de produção, estabilidade macroeconômica, atração de
investimentos, diversificação produtiva, acumulação de capital físico e humano, e desenvolvimento no longo prazo. É
importante deixar claro que quando estes países recebem
um tipo de informação como essa, têm capacidade de melhorar sua economia. Essa experiência de cinco ou seis países demonstra que, se o programa for implantado como
está sendo, temos certeza de que ajudaremos muito estes
países da América Central.

O mesmo será feito com países africanos. Eles têm disponibilidade de terras a custos reduzidos, oferta de mão de
obra, condições climáticas propícias, e são similares, por
serem países com economias pequenas, com pouca diversidade de produção, e muito dependentes do petróleo. Nós
temos a tecnologia para transferir.
A conclusão é que se trata de uma exposição muito positiva do Brasil no cenário econômico e político internacional. Em El Salvador estamos fazendo o segundo projeto,
que está pronto, e sobre o qual faremos um road show para
atrair investidores. Assim, estamos contribuindo para a formação do mercado internacional de etanol.
Neste evento, estamos discutindo a commoditização
do etanol. É fundamental que tenhamos a capacidade
de melhorar a commoditização do etanol. Enfatizamos
o crescimento econômico sustentável. É importante
frisar que quando fazemos os mapas excluímos as áreas de inundação, as áreas de proteção ambiental, e as
áreas de produção de alimentos. Fazemos aquilo que é
possível fazer dentro da sustentabilidade. É exigência
do governo americano e da comunidade européia que
as normas de sustentabilidade sejam seguidas. Há impacto sócio-econômico significativo em países de baixa
renda.
É uma contribuição importante para as economias locais
e para o Brasil. Além de exportar tecnologia, temos equipamentos nacionais e o orgulho de participar de um processo
de transferência de tecnologia onde o Brasil tem muito a
contribuir.

ports to balance the external accounts. This is crucial for economies
that are not as powerful as Brazil and the USA.
Indirect impacts include more jobs, an improved current account, lower production costs, macroeconomic stability, investment attraction, diversification of production, accumulation of
physical and human capital, and long-term development. It is
important to note that when these countries receive this kind of
know-how, they gain the ability to improve their economies. This
experience in five or six countries shows that, if the program is
deployed as it has been, we will certainly be providing great assistance to these Central American countries.
The same will be done with African countries, which have land
available at lower costs, a ready supply of labor, and favorable weather conditions. They are similar in that they are countries with small
economies and little diversity of production, and they are heavily dependent on oil. For our part we have the technology to transfer.
Our conclusion is that this program provides Brazil with very
positive international exposure, both economically and political-

ly. In El Salvador we are now doing the second project, which is
ready, and for which we will do a road show to attract investors.
We are thus helping promote the formation of an international
ethanol market.
At this Ethanol Summit, we are discussing the commoditization
of ethanol, because we must have the ability to improve ethanol’s
status as a commodity. It is important to emphasize sustainable
economic growth. Importantly, when we prepare our maps we
exclude areas subject to flooding, areas of environmental protection, and areas of food production. We do what is possible but also
sustainable. It is a requirement of the U.S. government and the
European Union that sustainability standards are followed.
The program has significant socioeconomic impacts for lowincome countries, and is an important contribution both to local
economies and to Brazil. Besides exporting technology, there is
the equipment that is produced in Brazil. There is also the pride
of participating in a technology transfer process where Brazil
has much to contribute.
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Protegendo o planeta
Preserving our planet

Dia 1, PM – Painel Sustentabilidade

Protegendo ecossistemas na
produção de biocombustível

Francisco Graziano

Secretário do Meio-Ambiente, Estado
de São Paulo
A sustentabilidade dentro da cadeia produtiva da canade-açúcar, do etanol, aqui em São Paulo, temos conduzido
sob a égide de um protocolo chamado de agro-ambiental
pelo qual temos tido uma boa adesão, desde seu lançamento no início do governo. Nosso foco principal é a redução
das queimadas de cana, cujo ritmo tem sido aquele estabelecido pelas partes. Imaginou-se que haveria necessidade
de um prazo de sete anos a contar do ano retrasado para
finalização das queimadas, ao contrário da lei estadual que
rege a matéria que imagina que o assunto seria finalizado
em 2021 a 2031, prazo esse que o governo considerou muito
longo, com o que o setor concordou.
Os resultados mostram uma tendência que pode ser cumprida. Segundo os cálculos da minha equipe, na medida em
que se reduz a queimada dos canaviais, economizamos material poluente, material particulado, hidrocarboneto, CO2.
A recuperação das matas ciliares é o segundo foco do
ajuste de conduta ambiental do setor com o governo de São
Paulo. Criamos um sistema de declaração de áreas ambientais em recuperação, entremeados aos canaviais, dentro das
exigências estabelecidas pela legislação brasileira. Nesse
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sistema, passível de ser conferido, temos 227 mil hectares
declarados em recuperação nas unidades sucroalcooleiras
no Estado, tanto quanto entre os fornecedores de cana que
entraram mais tarde no processo e que já estão entrando
no ritmo no qual as empresas líderes setor já se encontram.
Assim, estamos diante de um processo muito forte de recuperação dessas áreas chamadas de matas ciliares.
Com relação ao consumo de água, terceiro ponto do protocolo do etanol verde ou etanol sustentável, o consumo
médio de água hoje é de 1,92 m3/tonelada de cana moída,
quando o setor tradicionalmente trabalhava com consumo
de água entre 3 a 5 m3/tonelada, embora ainda existam
hoje unidades que consumam de 8 a 10 m3/tonelada. A média no Estado de São Paulo de 1,92 m3/tonelada já é bastante razoável, embora a UNICA afirme que seja ainda menor,
ao redor de 1,8 m3/tonelada, e podemos observar que nas
empresas que trabalham com o governo, 53% delas já consomem menos de 1.000 litros de água por tonelada de cana
moída, que é um resultado muito bom; muito investimento
em tecnologia para chegar a esse resultado.
O trabalho em conjunto do setor e o governo do Estado levou ao estabelecimento de um zoneamento agroambiental
para a cana-de-açúcar no Estado, enquanto há anos o Brasil
discute se faz ou não tal zoneamento. Este zoneamento é
baseado em vários critérios agroecológicos, estabelecendo
quatro zonas que norteiam o processo de licenciamento

Day 1, PM – Sustainability Panel

Protecting ecosystems
in biofuels production

Francisco Graziano

São Paulo State Secretary for the
Environment
Sustainability within the sugarcane ethanol production
chain, here in São Paulo, has been directed under the aegis of
the so-called agro-environmental protocol, which has been
widely supported since its launch at the beginning of the present government.
Our principal focus is the reduction of sugarcane burning,
which has been achieved at a pace established by the parties
involved. It was thought that a period of up to seven years
would be needed to end burning, starting from the year before last. Contrary to the state law governing the matter, which
determined that burning should end in 2021 and 2031, the government considered the period was too long, and the sector
agreed. Results show a trend that can be achieved. According
to my team’s calculations, as cane plantation burnings are
reduced, we reduce polluting material, particulate material,
hydro-carbonates and CO2.
Recuperation of riparian vegetation is the second focus of the
sector’s commitment to the São Paulo State Government to
modify its environmental conduct. We created a system for declaring environmental areas that are undergoing a process of recuperation, interspersed with the cane fields, in accordance with
requirements of Brazilian legislation. In this system, which is

open to verification, we have 227,000 hectares declared to be in
the process of recuperation in sugar-ethanol production units in
the State. This includes cane suppliers who started the process
late and who are now reaching the same rhythm as the sector’s
leading companies. We are thus seeing a very vigorous process
of recovery of riparian vegetation in these areas.
Water consumption constitutes the third point of the sustainable ethanol or “green ethanol” protocol. Average water
consumption today is around 1.92 m3/tonne of crushed cane,
when the sector traditionally operated with water consumption between 3 to 5 m3/tonne. Nevertheless, there are still
units in existence consuming from 8 to 10 m3/tonne. The
average in São Paulo State of 1.92 m3/tonne is already quite
reasonable, although UNICA puts it even lower at around 1.8
m3/tonne. We can also see that of the companies working
with the government, 53% of them already consume less than
1,000 liters of water per tonne of crushed cane, which is a very
good result. A great deal has been invested in technology to
get to this point.
The partnership between the sector and the state government
has led to the establishment of agri-environmental zoning for
sugarcane in the state, while Brazil has been discussing for years
whether or not to implement such zoning. This zoning is based
on several agro-ecological criteria, establishing four zones with
different requirements that guide environmental licensing of
ethanol producing units. There is also an area where no licenses
are granted for new enterprises.
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ambiental de unidades alcooleiras, com exigências diferenciadas, e há uma área onde não são expedidas licenças para
novos empreendimentos.
Todos concordam com o desenvolvimento sustentável,
mas na prática não se sabe direito como as coisas evoluem.
Estamos colocando na prática, uma agenda para esse setor,
e temos entendimentos semelhantes com os setores de
mineração e habitação. O que chamamos de Projeto Etanol
Verde já apresenta resultados que mostram claramente que
estamos compatibilizando a expansão dos canaviais com
melhoria das condições e recuperação de áreas de vegetação de Mata Atlântica. Não é incompatível, mas é preciso
colocar em prática, o que exige entendimento e políticas de
Estado ativas.

Fabio Feldman

Ex-Secretário do Meio-Ambiente,
Estado de São Paulo
O planeta passa por uma crise profunda que todos conhecem em razão do chamado aquecimento global e o prazo de ação é extremamente curto, a discussão é se são 92 ou
100 meses. Nenhum de nós aqui já enfrentou um desafio
tão grande quanto esse. Falo isso como um ambientalista
quase pré-histórico. Temos de encontrar capacidade de fazer parcerias estratégicas e alianças políticas importantes.
O tema das cidades é importante porque nas negociações
internacionais a representação normalmente se dá pelos

Ocupação de terras pela cana-de-açúcar
Sugarcane in São Paulo: Where the growth is happening
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Everyone agrees with sustainable development, but in practice we don’t know exactly how things will evolve. We are implementing an agenda for this sector, and we have similar understandings with the mining and housing sectors. What we
call the Green Ethanol Project is already presenting results that
clearly show that we are making the expansion of sugarcane
plantations compatible with improved conditions and the recovery of Atlantic Rainforest vegetation. This isn’t incompatible,
but it needs to be put into practice, which requires understanding and active state policies.
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Fabio Feldman

Former Environment Secretary,
São Paulo State
As we all know, the planet is facing a major crisis because
of global warming and the time for action is extremely short.
People are talking about a window of 92 or 100 months. None
of us here has ever faced such a huge challenge. I say this
as an almost prehistoric environmentalist. We have to find
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Fonte/Source: Graziano

governos federais, como no caso do Brasil, em que a Constituição determina que a representação se faz pelo Itamaraty. Mas por outro lado, há países muito ativos na questão
do clima, como Tuvalu que tem 20 mil habitantes, que tem
voz na negociação, e têm cidades como São Paulo que tem
11 milhões de habitantes e que tem dificuldade de acessar
a negociação. É óbvio que as pessoas dirão que São Paulo
se articula com o Estado, a União e participa. Mesmo que
haja essa possibilidade, temos de encontrar mecanismos
de engajamento das cidades, pois estas têm papel mui-

to importante. No caso do Brasil, ainda que o país se faça
representar pela União, parte das competências constitucionais está nos Estados e municípios. A competência de
transporte metropolitano é do Estado e não do município,
por exemplo.
No tema de transportes, sabemos que o transporte é o
setor que mais aumenta proporcionalmente as emissões
e, na discussão de mecanismos de desenvolvimento limpo,
há uma enorme lacuna no modelo que foi estabelecido de
como englobar políticas e programas governamentais. Pela

ways to form strategic partnerships and important political
alliances.
Cities are an important subject because in international negotiations country representation is normally done via the federal
government. In Brazil’s case the Constitution determines that
representation is the job of the Foreign Ministry (Itamaraty). On
the other hand, there are countries like Tuvalu with 20,000 inhabitants that are very active on the climate question, and have
a voice in negotiations, while there are cities like São Paulo with
11 million inhabitants that have difficulty in gaining access to
negotiations. People will obvious argue that São Paulo articu-

lates its interests via the state and the federal government and
participates in this way. Even if this is possible, we have to find
mechanisms for involvement of the cities, because they have a
very important role. In the case of Brazil, even though the country is represented by the federal government, some constitutional powers are in the hands of the states and municipalities. Responsibility for metropolitan transportation lies with the state
and not the municipality, for example.
We know that transport is the sector where emissions have
increased most, in proportional terms. In the discussion over
clean development mechanisms there is an enormous gap in
São Paulo Ethanol Summit 2009

111

regra do MDL hoje, muitas vezes se você determina uma
política pública, pode perder a elegibilidade porque o caráter principal do MDL é ser voluntário.
São questões em aberto. No caso do Brasil, o etanol é um
exemplo interessante porque sua importância é inegável,
como fonte alternativa, principalmente para a matriz energética de transporte, em relação aos combustíveis fósseis.
Há uma grande preocupação em relação ao desmatamento e, no caso do Brasil, o desmatamento é responsável por
70% a 75% do equivalente de dióxido de carbono, mas não
podemos esquecer que em algumas cidades e alguns Estados, o transporte assume um papel importante. No caso da
cidade de São Paulo, o inventário demonstra que um dos
principais setores de emissão é o de transporte, portanto o
etanol surge como boa alternativa.
Qual é o problema do etanol e qual é a discussão do etanol? A preocupação legítima do movimento ambientalista
é que o etanol não pode seguir o roteiro da soja ou da pecuária, que estamos assistindo de maneira geral com relação
ao desmatamento da Amazônia. Não podemos substituir
ecossistemas naturais por grandes plantações. Não podemos resolver o problema com um combustível que pode
substituir um combustível fóssil, e que por outro lado potencialmente pode causar e ser vetor de destruição.
Ainda que todos aqui sejamos a favor do etanol, nenhum
de nós será favorável à expansão da cana-de-açúcar sobre
ecossistemas naturais, seja o complexo amazônico ou o
Cerrado brasileiro. O Estado de São Paulo acaba de aprovar
uma lei, que é um exemplo para o Brasil, de proteção ao cerrado paulista. O cerrado é um dos biomas mais importantes
e mais ameaçados do Brasil e por uma questão cultural não
foi valorizado, inclusive na Constituição de 1988, pois não
havia massa crítica para defender sua importância.
Todos nós defendemos o etanol como boa alternativa.
Criamos um mecanismo em que os compradores e consumidores têm, por meio da certificação, a segurança de que
aquele etanol que estão adquirindo não é fator de indução
de destruição de ecossistemas como vimos com relação a
outras culturas, ainda que haja um esforço grande de certificação em relação a outras culturas.
No caso da soja, um fator importante na discussão foi a
moratória em relação à soja e a partir daí o esforço de alianças no setor empresarial e a sociedade civil, no sentido de
se fazer um rastreamento na cadeia produtiva da soja e as
grandes empresas só adquiririam soja que não fosse soja
plantada ao arrepio da legislação. O que São Paulo está fazendo com relação ao etanol é uma antecipação de uma
proposta que devemos ter no nível mundial em relação às
outras questões.
Primeiro a certeza de que o combustível fóssil seja substituído. Embora a questão do desmatamento para o Brasil
seja fundamental, temos de ter em mente que hoje a prin-
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cipal fonte de emissão com relação ao aquecimento global
é a queima de combustíveis fósseis. Temos de encontrar alternativas tecnológicas em relação ao uso de combustível
fóssil.
No Brasil, tenho uma grande preocupação com o pré-sal,
esse grande entusiasmo sem um debate com a sociedade. O
Brasil passa a ser um grande exportador de petróleo e grande consumidor de petróleo, quando o mundo está afirmando que temos pouco tempo e os cenários são graves. Hoje, a
realidade está mais próxima dos cenários mais pessimistas
do IPCC. Há dois anos, quando foi divulgado o relatório do
IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudança Climática,
os cenários que pareciam os mais improváveis são os que
hoje estão mais próximos da realidade.
Temos de ter a capacidade de articulação e alianças com
relação a um grande acordo internacional, onde os governos tenham um papel a cumprir, com o estabelecimento
de metas bastante rigorosas de redução de emissão a partir
de 2020. Temos de inverter a curva de emissões e reduzi-las
dramaticamente, o que só será possível se tivermos a capacidade de articulação e de criar novos modelos nos quais
setor empresarial, sociedade civil e consumidores estejam
juntos.

Roberto Waack

Presidente, Forest Stewardship Council
(FSC) Brasil
O ARES é uma organização criada no ano passado que
procura agregar a discussão da sustentabilidade de 23 diferentes cadeias do agronegócio, soja, pecuária, cana, a
Confederação Nacional da Agricultura, os pecuaristas, ruralistas. Procuramos trazer essa discussão tentando lidar
com a criação de conteúdo sobre o agronegócio responsável especialmente navegando no diálogo com a sociedade
civil para criação desse conteúdo, e traduzindo-o de forma
ampla, procurando atingir o espectro total dos envolvidos
no agronegócio, dos pecuaristas e ruralistas até o consumidor final.
O que é um ecossistema protegido? Cada vez mais, a discussão da sustentabilidade tem exigido mais precisão nos
termos usados. Estamos falando de conservação, preservação, proteção, gestão. Não basta a terminologia genérica. É preciso trabalhar no desenvolvimento de standards,
processos que sejam bastante transparentes e claros para
quem está efetivamente envolvido, ou seja, os produtores
no campo.
Assim, qual é a melhor definição de um ecossistema de
alto valor de conservação, de preservação? Há uma enorme discussão sobre floresta, cerrado, os diferentes biomas

the established model for how to include policies and governmental programs. Under current CDM rules, often if you make
something public policy you risk losing eligibility, because the
principal characteristic of the CDM is that it is voluntary.
Various questions remain. In Brazil’s case, ethanol is an interesting example because of its undeniable importance as an alternative energy source, mainly for the transport energy matrix
in relation to fossil fuels. There’s a great deal of concern regarding deforestation, and in Brazil’s case deforestation is responsible for 70% to 75% of carbon dioxide equivalent emissions, but
we cannot forget that for some cities and states, transportation
has taken on an important role. In the case of the city of São Paulo, the inventory shows that transport is one of the main sectors
for emissions, so ethanol has emerged as a good alternative.
What is the problem with ethanol, and what are the arguments about ethanol? The legitimate concern of the environmental movement is that ethanol must not go the same way
as soy or ranching, as we are witnessing in relation to Amazon
deforestation. We must not replace natural ecosystems with
huge plantations, and we cannot solve the problem by replacing
a fossil fuel with another that could potentially cause and be a
vector for destruction.
Even though all of us here are in favor of ethanol, none of us
would favor the expansion of sugarcane into natural ecosystems, be they the Amazon complex or the Brazilian Cerrado (savanna). The State of São Paulo has just approved a law, which is
an example for Brazil, for the protection of the savanna in São
Paulo State. The savanna is one of the most important and most
threatened biomes in Brazil. For cultural reasons it has not been
given its true value, not even in the 1988 Constitution, because
there wasn’t a critical mass to defend its importance.
We all support ethanol as a good alternative. We have created a mechanism whereby certification can give buyers and
consumers the certainty that the ethanol they are buying is not
a factor causing destruction of ecosystems in the way we have
seen with other crops, even if great efforts have been made for
certification of other crops.
In the case of soy, the moratorium has been an important factor in the debate. From there we have seen the alliance between
the business sector and civil society to implement traceability in
the soy supply chain. As a result large companies now only buy
soy that has not been planted unlawfully. What São Paulo is doing with ethanol is anticipating a proposal that we should have
at a global level regarding other questions.
Above all else, there’s the conviction that fossil fuels should
be replaced. Although the question of deforestation is fundamental for Brazil, we have to bear in mind that today the main
source of emissions in relation to global warming is the burning
of fossil fuels. We have to find technological alternatives to the
use of fossil fuel.
In Brazil I’m very concerned about the enormous enthusiasm
over the sub-salt deep-sea oil deposits, where there has not

been any discussion with civil society. Brazil will become a major
exporter and consumer of oil just as the world is saying that we
have little time and the outlook is extremely serious. The scenarios that seemed most improbable and pessimistic two years ago
when the Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC)
report was released are today those closest to reality.
We must find the ability to organize together and to build alliances for a wide-ranging international agreement, where governments have a role to play establishing very strict emission
reduction targets starting from 2020. We must invert the emissions curve and reduce it dramatically, and this will be possible
only if we have the capacity of organize together and create new
models where the business sector, civil society and consumers
come together.

Roberto Waack

President, Forest Stewardship Council
(FSC) Brazil
ARES is an organization created last year that aims to add to
the debate over sustainability in 23 different agribusiness supply chains including soya, ranching and sugarcane, bringing
together ranchers, farmers and the National Confederation of
Agriculture. We seek to add to the discussion, producing material that relates to responsible agribusiness and engaging in a
dialogue with civil society for the creation of this content. We
also seek to present this in an accessible format to reach the full
spectrum of those involved in agribusiness, from ranchers and
farmers through to the final consumer.
What is a protected ecosystem? Increasingly, the sustainability discussion has required more precision in the terms used.
We’re speaking about conservation, preservation, protection and
management. It’s not enough to have generic terminology. It’s
necessary to work on developing standards and processes that
are very transparent and clear for those who are really involved,
that is the farmers.
So, what is the best definition of an ecosystem with a high
value of conservation, of preservation? There’s an enormous discussion about forests, savanna and the different biomes existing on the planet, with several initiatives trying to define exactly
what a high preservation value ecosystem is. And what is the
scope of the protection? Are we speaking just about rural property? Or the impact of activity in the area surrounding a property? How far will the discussion of agri-industrial activity go,
not only with respect to the property but on the environment as
a whole? There is also a lot of discussion about the effect on the
landscape, which is something new. Until recently the debate
over sustainability was sharply focused on environmental questions. Discussions have already advanced markedly, incorporating social questions, but they continue moving forward and deSão Paulo Ethanol Summit 2009
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relações pessoais se estabelecem, os campos
existentes no planeta, com várias iniciativas
Cada vez mais,
comuns se estabelecem, e os elefantes são cotentando definir o que exatamente é um
locados na mesa pelo menos para identificar
ecossistema de alto valor de preservação. E
o valor das
claramente quais são os grandes pontos de
qual é a abrangência dessa proteção? Estaorganizações é
discussão.
mos falando da propriedade rural? Ou do
Ao falarmos de ecossistemas de alto valor
impacto da atividade no entrono da propriedefinido a partir do
de conservação, provavelmente grande parte
dade? Até onde vai a discussão da atividade
que o consumidor da discussão é de consenso, mas uma parte
agroindustrial, não só na propriedade mas
precisa ser resolvida e representa, eventualno ambiente como um todo? Há muita disfinal entende, e
mente, um ponto de conflito. A partir das pricussão sobre efeito sobre a paisagem, que é
novo. Até então as discussões de sustenta- essa definição parte meiras reuniões informais, grupos de trabalho e planos de ação são definidos. Passa-se
bilidade estavam extremamente voltadas
muito do poder da então para uma formatação do processo, que
para as questões ambientais. Avançaram
entra em uma etapa mais formal onde é criafortemente incorporando as questões somídia
do um grupo de trabalho, ou uma round table,
ciais, mas continuam avançando e a discusou uma iniciativa, nacional ou internacional,
são de efeitos sobre a paisagem passa a ser
balanceada com câmeras – produção, indústria-comércio e
também um fator relevante. Como abordar os habitantes,
social-ambiental. Trata-se de um processo de governança
culturas locais e sua relação com o meio ambiente.
que começa a ser desenhado, a partir do qual se segue uma
Essas discussões não podem ser concluídas de forma unifase que chamamos de brainstorming, onde os grandes prolateral, dependendo dos modelos chamados fóruns multiblemas são discutidos. O elefante finalmente é entendido e
stakeholders, que se multiplicam de forma intensa. O Forest
decifrado – ou se busca decifrá-lo – com a definição de prinStewardship Council é o mais antigo. Mais recentemente,
cípios, critérios, standards, e sistemas de monitoramento e
temos visto a criação de sistemas de gestão de água, o
de consultas públicas.
round table da soja, o round table do sustainable oil, e várias
O que significa exatamente proteção de ecossistemas de
discussões sobre o açúcar e bioenergy. Énfim, é uma grande
alto valor é transformado em textos bastante compreensívariedade de fóruns para tentar discutir a terminologia dos
veis que se traduzem em modos de produção. Essa discussão
novos conceitos e transformá-la em paradigmas construtisó é possível depois de algo parecido. Um processo que se inivos, formas de produção.
cia informalmente, passa para a formalidade e se consolida
Esses modelos mudam os processos de tomada de decisão
por meio desse tipo de ação que é basicamente a definição
público e privado. Hoje, os modelos de decisão dependem
de princípios e critérios, que posteriormente passam a ser
dessa consertação que envolve a sociedade civil, os produconsubstanciados em um sistema de certificação, sistema de
tores e os governos, fundamentados sempre no tripé social,
verificação. São várias as alternativas, cada vez mais se ouve
ambiental e econômico, mas também na questão do diálofalar em certificação e verificação. São sistemas de monitogo, na geração de conhecimento e na comunicação ampla
ramento que garantem a performance. Tudo isso ocorre em
sobre o resultado desses elementos. Em breve, teremos de
conjunto com a sociedade civil, com o setor produtivo.
comunicar de forma transparente o que são ecossistemas
Quais os conceitos chaves nesse processo? Primeiro, a
protegidos.
busca de common ground, que é uma intensa negociação,
Esse novo paradigma na geração de conhecimento passa
são processos imprecisos e dinâmicos, pois o conhecimenpelo papel das ONGs, que geram conhecimentos com análito muda muito rapidamente. Temos de incorporar esse coses metodológicas muito menos rígidas do que a academia,
nhecimento com muita paciência, muito desconforto. Não
no processo de disseminação do conhecimento. São muito
é fácil e exige uma determinação muito grande. Não são
mais eficientes mas exigem leituras flexíveis, pois os moviprocessos eficientes. Infelizmente, até hoje não se enconmentos ambientalistas têm diferentes matrizes ideológicas
trou uma forma eficiente de fazer isso funcionar, talvez seja
e formas de atuação. A forma como essa comunicação atinassim mesmo. Ele exige muita dedicação e muita negociage o grande público deve ser digerida de forma diferente do
ção e a busca pelo consenso.
conhecimento gerado pela academia. Ao tratar desses eleQual é o papel do governo? Primeiro, os governos em gementos, ainda estamos falando de conceitos imprecisos.
ral não são muito eficientes para incorporar essas demanPara sintetizar o engajamento multi-stakeholder, ele se
das sócio-ambientais de forma balanceada. Estamos vendo
inicia de uma maneira informal, onde os principais temas
essa dificuldade no Brasil, com toda a discussão entre Misão colocados na mesa. A UNICA proporcionou um procesnistério do Meio-Ambiente e o Ministério da Agricultura.
so interessante no grupo de discussão da cana-de-açúcar.
Por outro lado, a globalização molda sistemas supra-goverNa primeira aproximação, procura-se quebrar barreiras, as
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finally understood and decoded – or one seeks to
bate about the effects on the landscape has also
Increasingly,
decode them – with a definition of principles, cribecome a relevant factor. Also – how should we
teria, standards and systems of monitoring and
involve the population, local cultures and their
the value of an
public consultation.
relationship with the environment?
organization is
What we mean exactly by the protection of
These discussions cannot be concluded unihigh value ecosystems is transformed into easily
laterally, because they depend on what are
defined by what
understandable texts which are then translated
called multi-stakeholder forums, and these
the final consumer into methods of production. This discussion is
have multiplied exponentially. The Forest Stewpossible only after such a process: one that is beardship Council is the oldest. More recently, we
understands, and
gun informally, moves towards formality and is
have seen the creation of water management
systems, the soy roundtable, the sustainable oils that definition comes consolidated through this type of action. It is essentially the definition of principles and criteria
roundtable, and various discussions about sugar
largely from the
that later gain substance in a system of certifiand bioenergy. Lastly, there is a large variety of
forums trying to discuss the terminology of new power of the media cation and verification. There are several alternatives; one hears more and more of certification
concepts and transform them into constructive
and verification. There are systems of monitoring
paradigms, into methods of production.
that ensure performance. All this happens with civil society and
These models change the processes of public and private decithe productive sector acting in tandem.
sion-making. Today, the models of decision depend on this comWhat are the key concepts in this process? First, the search for
ing together, which involves civil society, producers and governcommon ground, which is an intense negotiation. They are imments. They are always based on the social, environmental and
precise and dynamic processes because knowledge changes very
economic tripod, but also include the question of dialogue, the
quickly. We have to incorporate this knowledge with a great deal
generation of knowledge and the widespread communication
of patience and discomfort. It isn’t easy and demands a large dose
of the outcomes of these elements. We will soon have to comof determination. And they aren’t efficient processes, unfortumunicate in a transparent way what protected ecosystems are.
nately. So far we haven’t found an efficient way for making this
This new paradigm in the generation of knowledge touches
work, maybe because that’s just the way it is. It demands a lot of
on the role of NGOs in the process of spreading knowledge, bededication and a lot of negotiation and a search for consensus.
cause NGOs generate knowledge with methodological analyses
What is the role of government? First, governments in general
that are much less rigid than those of academia. NGOs are much
are not very efficient at incorporating these socio-environmental
more efficient but they require flexible interpretation, because
demands in a balanced way. We’re seeing difficulties in Brazil, for
environmental movements have differing ideological foundaexample the dispute between the Ministry of the Environment
tions and modus operandi. The way this communication reaches
and the Ministry of Agriculture. On the other hand, globalization
the larger public must be understood in a different way from
shapes supra-governmental systems. What the government
knowledge generated by academia. When dealing with these eldecides here may eventually not be what other governments
ements, we’re still talking about ill-defined concepts.
would accept, and increasingly the process of globalization deTo summarize – multi-stakeholder engagement begins in an
mands pacts around different types of production, which go beinformal way, where the main issues are put on the table. UNICA
yond simple legality. It isn’t enough to be legal; it’s necessary to
has offered us an interesting example in the discussion group
incorporate the concepts that civil society tries to bring to new
on sugarcane. Initial contacts are aimed at breaking barriers.
types of production. Governments are fundamental to instituPersonal relations are then established, common areas are identionalize this process, to monitor and guarantee it, but in the
tified, and the major areas of disagreement are placed on the taend it is important that they do not to create these models. All
ble in order to clearly distinguish the main points of discussion.
those involved in agribusiness should participate in the creation
Regarding high conservation value ecosystems, probably a
of these new models of production.
large part of the discussion is consensual, but part needs to be
Increasingly, the value of an organization is defined by what
solved and can represent a point of conflict. Starting from the
the final consumer understands, and that definition comes
first informal meetings, working groups and action plans are
largely from the power of the media.
agreed. We then move on to preparing a format for the process,
What happens in the countryside ends up being highly inwhich initiates a more formal stage with creation of a working
fluenced by what goes on in the mind of the final consumer.
group or roundtable, or a national or international initiative.
You need only to look at the quantity of programs in the media
This can be backed up with production, industry, trade and sodealing with environmental questions and sustainability. These
cio-environmental chambers. A process of governance starts to
clearly influence the final consumer. But the main factor in this
emerge, from which follows a phase of brainstorming where the
process is the communication capacity of the distributor, the
big problems are discussed. The major areas of disagreement are
São Paulo Ethanol Summit 2009

115

namentais. O que o governo decide aqui eventualmente
não seria o que outros governos aceitam, e cada vez mais
o processo de globalização demanda uma consertação em
torno de diferentes modos de produção, que vão além da
legalidade. Não basta ser legal, é preciso incorporar os conceitos que a sociedade civil tenta trazer para os novos modos de produção. Os governos são fundamentais para institucionalizar esse processo, para monitorar, garantir. Mas
eventualmente, não para criar esses modelos, e isso é que é
importante. Todos os envolvidos no agronegócio devem se
envolver para participar da criação desses novos modelos
de produção.
Cada vez mais, o valor das organizações é definido a partir do que o consumidor final entende, e essa definição parte muito do poder da mídia.
Aquilo que acontece no campo acaba sendo altamente
influenciado pelo que está passando na cabeça do consumidor final. Basta ver a quantidade de programas na mídia voltados para a questão ambiental, da sustentabilidade, que claramente influenciam o consumidor final. Mas o
principal agente desse processo está na capacidade de comunicação do distribuidor, daquele com quem o consumidor final tem interação mais frequente, mais forte.
Um elemento fundamental nesse jogo é o governo, regulamentando, definindo suas leis e definindo compras públicas. Cada vez mais, o governo tem papel fundamental como
orientador do processo de decisão de compra do consumidor final, usando seu poder de sinalização nas decisões que
envolvem compras de governo, direta ou indiretamente.
O mundo está caminhando de um processo de legalidade
para um processo de moralidade, uma viagem onde todas
as ações empresariais estavam extremamente calcadas em
aspectos legais e passam a ser cada vez mais influenciadas
por aspectos morais. Um dos elementos fundamentais são
os tribunais, o sistema judiciário como determinante do
que é certo e o que não é, o que é aceitável e o que não é.
Cada vez mais esse processo é expandido para a opinião
pública – não basta ser legal, estar agindo de acordo com a
lei, é preciso agir de acordo com a opinião pública. O tempo
de ação das organizações, que era limitado – por exemplo,
cumpri a legislação e não joguei poluentes na atmosfera
nos últimos cinco anos – agora passa a ter um tempo ilimitado. A ação da empresa ultrapassa claramente o limite de
tempo do ambiente legal, passando a estar mais acoplado
ao conceito de sustentabilidade, que é o compromisso moral que temos com o futuro.
A tarefa é de dar conformidade legal a uma conformidade filosófica, mais difícil de ser compreendida. Aqui reside
a importância dos sistemas multi-stakeholders, para que as
coisas fiquem mais claras. Essa viagem da legalidade para
a moralidade é mais vulnerável a falhas relacionadas a
questões socio-ambientais, danos reputacionais e exposi-
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ção a campanhas de marketing. A proatividade no cumprimento desses standards se torna cada vez mais importante,
que não são mais aqueles definidos pela lei, mas aqueles
acordados pela sociedade como um todo em sistemas
multi-stakeholders. É importante incorporar o ativismo dos
stakeholders na resolução de riscos e conflitos. Ou seja, o
mundo caminha da discussão da legalidade para a discussão da moralidade.
As palavras chaves são adicionadas ao conceito de legitimidade, ou seja, o que estou fazendo é aceito pela opinião
pública, que é extremamente influenciada pela sociedade
civil organizada, pelas ONGs, que passam a ser um elemento gerador de conhecimento extremamente importante.
A adesão a sistemas como esse é um forte elemento gerador de identificação. O etanol é uma alternativa energética
diferente do petróleo, o que tem um grande valor que deve
ser capturado. Mas essa captura só acontece se houver legitimidade, credibilidade naquilo que está sendo dito. E isso
só é alcançado quando a consertação com a sociedade civil
for atingida.
Muita gente alega que a discussão da sustentabilidade se
resume a gestão de riscos ambientais, sociais e econômicos,
e que é possível avaliar esta discussão a partir da gestão de
riscos, gestão de passivos.
A discussão proposta sobre a proteção de ecossistemas está
longe de ser a apresentação de uma tese sobre o que deve ser
protegido e o que não deve, mas sim a proposição de que essa
discussão seja objeto desses processos multi-stakeholders que
envolvem todos esses elementos. A partir dessa consertação,
desse diálogo, desse processo difícil, é possível definir o que se
quer dizer com sustentabilidade, traduzindo tudo em padrões
de produção, que são os que devem atingir o produtor, ou seja,
que sejam simples e de fácil compreensão.

David Cleary

Chefe de Programas de Conservação,
The Nature Conservancy (TNC)
O fato de eu estar participando deste evento como representante de uma grande ONG internacional de conservação demonstra como o diálogo entre o setor produtivo e a
sociedade civil tem amadurecido nos últimos anos. Porém,
a consequência do diálogo é que é possível ouvir coisas com
as quais não se concorda.
Vou expor cinco verdades para direcionar a discussão,
sem definir se as verdades são convenientes ou inconvenientes. São apenas verdades.
A primeira verdade tem a ver com a modernização do setor de biocombustíveis no Brasil. Ninguém que presenciou
a história dos últimos 20 ou 25 anos no Brasil pode deixar

one with whom the final consumer interacts most frequently
and strongly.
One fundamental element in this process is the government,
regulating, deciding laws and deciding on public purchases. Increasingly, the government plays a fundamental role in guiding
the purchasing decisions of the final consumer, using its power
of signaling decisions that involve government purchases, directly or indirectly.
The world is moving from a process of legality to a process
of morality, a transition where all company actions were overwhelmingly based on legal aspects and have increasingly become more influenced by moral aspects. The courts and the judicial system remain fundamental to deciding what is right and
what is not right, what is acceptable and what isn’t.
Increasingly this process is being expanded by public opinion
– it isn’t enough to be legal, to be acting within the law, it’s necessary to act in line with public opinion. Also, the timeframe for
the actions of organizations has become unlimited, whereas it
used to be restricted – for example, “I obeyed the law and did
not pollute the atmosphere during the last five years.” A company’s actions clearly extend beyond the time-limit of the legal
environment, and have become more connected to the concept
of sustainability, which is the moral commitment we have with
the future.
The challenge is to give legal structure to a philosophical conformity, which is more difficult to understand. Herein lies the importance of multi-stakeholder systems, so that things become
clearer. This journey from legality to morality is more vulnerable
to failures related to socio-environmental matters, reputational
damage and exposure to marketing campaigns. Proactivity in
achieving standards that are no longer defined by law becomes
increasingly more important; these standards are agreed by society as a whole in multi-stakeholder systems. It is important to
incorporate the activism of the stakeholders into the resolution
of risks and conflicts. In other words, the world is heading from a
discussion of legality to a discussion of morality.
Key words are added to the concept of legitimacy. In other words,
what I’m doing is accepted by public opinion, which is largely influenced by organized civil society, by NGOs. These become an extremely important element in generating knowledge.
Participating in such systems is a major factor in generating
identification. Ethanol is an alternative energy, it is different to
oil. This has great value that must be captured. But this capture
happens only when there is legitimacy; when what is being said
enjoys credibility. And that is achieved only when working together in a pact with civil society.
Many people argue that the discussion of sustainability is limited to managing environmental, social and economic risks, and
that it is possible to evaluate this discussion based on risk management; the management of environmental liabilities.
The discussion proposed for the protection of ecosystems
is far from being a thesis on what should and should not be

protected. Rather, it is a proposal that this discussion be the
object of this multi-stakeholder process, which involves all
these elements. Starting from this pact, this dialogue, and this
difficult process, it is possible to define what we mean by sustainability, translating everything into production standards
that impact the producer; standards that are simple and easily
understood.

David Cleary

Head of Conservation Programs,
The Nature Conservancy (TNC)
The fact that I’m taking part in this event as a representative of
a large international conservation NGO shows how the dialogue
between the productive sector and civil society has matured in
recent years. However, one consequence of dialogue is that it is
possible to hear things with which one doesn’t agree.
I’m going to discuss five truths to give direction to the debate,
without defining if these truths are welcome or unwelcome.
They are just truths.
The first truth has to do with the modernization of the biofuels sector in Brazil. Anybody who has witnessed the history of
the last 20 to 25 years in Brazil cannot fail to be impressed by
the speed of this modernization process and the level of sophistication the process has reached within the sector, compared to
other areas of Brazilian agribusiness – modernization in terms of
production systems, processing technologies, production in the
countryside, and social relations in the industry. However, there
are still some steps lacking in this process of modernization; it is
still incomplete.
The second truth is that Brazil, from the environmental point
of view, is much more than Amazonia – mainly the savanna and
Atlantic Rainforest biomes, which are of global importance. It’s
important to recognize that even if the frontiers of Brazil were
different, even if the Pantanal and Amazonia were not inside
Brazil, the country would still be enormously and globally important for any conservation NGO.
In fact, it’s possible to argue that the Atlantic Rainforest has
more biological importance than Amazonia because Amazonia
is still 80% intact, despite its problems, while 92.3% of the Atlantic Rainforest has already gone. What remains of the Atlantic
Rainforest are forest remnants in larger or smaller sizes; they are
refuges and may show even higher levels of biodiversity than
those of Amazonia. If you consult the scientific literature, you
will discover that of all the forests in the world, the hectare of
forest with the greatest biodiversity is a hectare of Atlantic Rainforest, with more than 400 species of trees.
What does this mean? Every now and again, some false bargains are proposed, sometimes within the biofuels sector but
more often from outside this sector. For example – if we properly
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tas ou cerrados forem queimados, qualquer
de se impressionar com a velocidade desse
É essencial
balança positiva de carbono deixa de existir.
processo de modernização e o grau de sofisEsta só pode existir se a expansão for sobre
ticação que esse processo já alcançou dentro
para o setor de
áreas já desmatadas há muito tempo. Isso é
do setor, comparado a outras áreas do agrobiocombustíveis
importante, pois já há uma sugestão da funnegócio brasileiro. Modernização no sentido
ção importante do setor de biocombustíveis
de sistemas de produção, com tecnologias de
aceitar o Código
na proteção de ecossistemas, justamente
processamento, da produção de campo, dos
Florestal como
no sentido de canalizar a expansão agrícorelacionamentos sociais dentro da indústria.
la e contribuir para a canalização para fora
Porém, ainda faltam alguns passos nesse
arcabouço da
das áreas de matas nativas, intensificando a
processo de modernização, que ainda está
produção agrícola ao invés de estender e auincompleto.
adequação
mentar o alcance geográfico do uso de terras.
A segunda verdade é que o Brasil, do ponto
ambiental
Qualquer política de zoneamento que busca
de vista ambiental, é muito mais que a Amaexpandir a produção agrícola e maximizar a
zônia. Principalmente os biomas do cerrado
conservação permite alcançar esse objetivo.
e da Mata Atlântica, que têm importância
É preciso, também, mencionar as barreiras
global. Mesmo se as fronteiras do Brasil fostarifárias dos EUA para o etanol brasileiro, embora eu resem diferentes, mesmo se o Pantanal e a Amazônia não
presente uma organização americana. Do ponto de vista
ficassem dentro do Brasil, é importante que se reconheça
do setor, o fechamento do mercado americano por meio
que ainda assim, o Brasil seria um país enormemente imdas barreiras tarifárias é uma oportunidade econômica
portante do ponto de vista global, para qualquer ONG de
perdida. Mas, do ponto de vista ambiental, é também uma
conservação.
oportunidade de conservação perdida. Se o mercado ameDe fato, é possível argumentar que a Mata Atlântica tem
ricano fosse aberto, condicionantes ambientais seriam
mais importância biológica do que a Amazônia, pois essa
abertos. Seria necessário um monitoramento dos produainda tem uns 80% intactos, apesar dos problemas, entores e do sistema de produção para garantir a balança
quanto 92, 93% da Mata Atlântica já se foram. O que resta
positiva de carbono, que é um motivo para o uso do etanol
no bioma da Mata Atlântica são remanescentes florestais
ao invés de gasolina.
de maior ou menor tamanho, que são refúgios, e podem deSe as barreiras caírem, é sabido que a indústria de etamonstrar níveis de biodiversidade até mais altos do que os
nol brasileira responderia em grande escala. O mercado
níveis amazônicos. Se você consultar a literatura científica,
americano é grande o suficiente para ser um incentivo à
descobrirá que de todas as florestas do mundo, o hectare
produção brasileira. Haveria um setor estratégico do agrode floresta com maior biodiversidade é o hectare de Mata
negócio brasileiro trabalhando em escala, com produtores
Atlântica, com mais de 400 espécies de árvores.
monitorados, contribuindo positivamente para a mudanO que isso significa? De vez em quando, às vezes dentro
ça climática, e fornecendo um exemplo muito importante
do setor de biocombustíveis, mas com mais frequência,
para organizações como a que eu represento, e a sociedade
fora desse setor, algumas barganhas falsas são propostas,
civil em geral e para outros setores do agronegócio brasipor exemplo, se protegermos bem o Pantanal e a Amazôleiro, que têm um impacto muito mais negativo sobre o
nia, teremos mais liberdade de ação no Cerrado e na Mata
desmatamento e emissão de carbono. A mensagem seria
Atlântica, que são centros da indústria. Do ponto de vista
a existência de um setor consciente com o lado ambiental,
ambiental, esse tipo de barganha é uma área onde não se
que está produzindo de uma maneira responsável, onde os
deve entrar, pela própria importância biológica da Mata
produtores são monitorados. Se o setor de biocombustível
Atlântica e do Cerrado.
pode fazer isso, outros setores também podem. A comuniTerceira verdade – do ponto de vista ambiental, o setor de
dade de conservação no Brasil também perde com o fechabiocombustíveis é o setor que mais oferece oportunidades
mento do mercado americano.
para ONGs como a TNC, porque a razão da existência do
A quarta verdade é que de fato, até agora, a expansão do
setor de biocombustíveis é a substituição dos combustíveis
setor de biocombustíveis e cana-de-açúcar tem realmente
fósseis. Pela própria natureza da indústria, é um setor que
acontecido em áreas já desmatadas. Por exemplo, na safra de
terá, no mundo ideal, uma balança positiva de carbono. A
2007-2008 de cana, a área plantada se expandiu por 659 mil
premissa é aceita, enfatizando-se o fato de que uma balanhectares, dos quais, somente 15 mil em cima de mata natiça positiva de carbono não é necessariamente automátiva, representando 3%. Isso significa alguma coisa em termos
ca. É preciso ter sistemas de produção corretos, que visam
de ferramentas de proteção de ecossistemas? No contexto
a minimização das emissões de carbono, e não é possível
brasileiro, da Mata Atlântica e do Cerrado, basicamente se
expandir a área plantada sobre biomas nativos. Se flores-
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The fourth truth is that in fact, until now, the
protect the Pantanal and Amazonia, we’ll have
It’s essential
expansion of the biofuels and sugarcane sector
more freedom of action in the Cerrado and the
has really happened in areas that were already
Atlantic Rainforest, which are centers of indusfor the biofuels
deforested. For example, in the 2007-2008 sugtry. From the environmental point of view, this
sector to accept
arcane harvest, the planted area expanded by
type of bargain is a non-starter, given the inher659,000 hectares, of which just 15,000 hectares
ent biological importance of the Atlantic Rainthe Forestry Code
or 3% were in native forest. What does this mean
forest and Cerrado.
in terms of instruments for the protection of ecoas a framework
The third truth – From the environmental
systems? In the Brazilian context, from the Atlanpoint of view, biofuels constitute the sector that
for proper
tic Rainforest and from the Cerrado, it refers basioffers most opportunities for NGOs such as TNC,
cally to expansion into pasture-land. This meets
because the reason for the biofuel sector’s exenvironmental
the goal of achieving agricultural expansion outistence is the substitution of fossil fuels. Given
conduct
side of native areas, but it also implies a series of
the nature of the sector, in an ideal world it will
instruments that the authorities and Brazilian
have a positive carbon balance. The premise is
companies could consider more systematically.
accepted, emphasized by the fact that a positive
There’s already a large volume of research by
carbon balance isn’t necessarily automatic. It’s
EMBRAPA and other agricultural research institutes in Brazil
necessary to have proper production systems, which aim to minthat have shown how it’s possible to integrate ranching activiimize carbon emissions, and it isn’t possible to expand planted
ties more efficiently with farming activities, for example how
area into native biomes. If forests or savannas are burned, then
sugarcane byproducts and soy can be used as animal feed. Or,
any positive carbon balance will be lost. This positive balance can
through economic analysis of this process, how it is possible for
exist only if expansion takes place into areas that have already
the rancher to boost his income through leasing part of his land
been deforested for a very long time. That is important, because
to grain producers, or even personally diversifying production
there is already a suggestion that an important function of the
to include sugarcane and other biofuel crops. The increase of
biofuels sector is the protection of ecosystems, of native woodrancher income produces effects that include the ranchers relands, intensifying farming output as opposed to extending and
maining on their land, rather than leaving the area and allowing
increasing the geographical reach of land-use. Any policy of zonentry of grain and cane producers.
ing that seeks to expand farming production and maximize conOnce again, production monitoring is implicit, in order to
servation allows for reaching that objective.
guarantee the positive carbon balance through expansion into
It’s also necessary to mention U.S. tariff barriers to Brazilian
already degraded areas and effectively protecting native ecosysethanol, even though I represent an American organization.
tems. The fact that expansion in recent years took place into deFrom the point of view of the sector, the closure of the American
graded areas doesn’t mean that it will continue to do so in the
market by tariff barriers is a lost economic opportunity. But from
future, particularly in the Atlantic Rainforest where the remainthe environmental point of view, it is also a lost conservation
ing areas of forest have so much biological importance. Each
opportunity. If the American market were open, environmental
hectare of the Atlantic Rainforest must be valued and conserved
conditions would be established. It would become necessary to
while in Amazonia there isn’t the same strategic importance for
monitor producers and the system of production to guarantee
each hectare of forest.
the positive carbon balance, which is a reason to use ethanol inThe fifth truth has to do with the Forestry Code. It’s essenstead of gasoline.
tial for the biofuels sector to accept the Forestry Code as a
If the barriers were to fall, we know that the Brazilian ethanol
framework for proper environmental conduct, although that
industry would respond in a big way. The American market is sufdoesn’t mean that the code is a sacred text and that all the
ficiently large to be an incentive for Brazilian production. There
clauses in force today must be maintained. That is currently
would be a strategic sector of Brazilian agribusiness working on
under discussion; there will be a political debate about it. There
a large scale, with monitored producers contributing positively
are many ways in which the code can be improved. I think that
to climate change. It would also offer a very important example
there should be more clarity and efficiency in the clauses on
for organizations like the one I represent and for civil society in
forestry compensation. The important thing in this debate is
general, as well as for other sectors of Brazilian agribusiness,
that the biofuels sector be associated with legitimate queswhich have a much more negative impact on deforestation and
tioning of the code, in making it more flexible so that it will
carbon emissions. The message would be the existence of a secfunction better from the point of view of conservation and protor that is aware of environmental issues, where monitored production, but without crossing the line that separates this type
ducers are acting responsibly. If the biofuels sector can do this,
of discussion from the side of environmental irresponsibility.
so can other sectors. The conservation community in Brazil also
The heated debate now underway about the code is full of exloses with the closure of the American market.
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refere a expandir sobre pastagens, que é a grande oportunidade para expansão de área plantada de soja ou de cana-deaçúcar. Assim, cumpre-se o objetivo de canalizar a expansão
agrícola fora de áreas nativas, mas também implica uma
série de ferramentas que as autoridades e as empresas brasileiras poderiam considerar mais sistematicamente.
Já há um volume de pesquisas expressivo da EMBRAPA e
outros institutos de pesquisa agronômica no Brasil que demonstram como é possível integrar com mais eficiência as
atividades pecuárias com as atividades agrícolas, como subprodutos da cana e da soja podem ser usados como ração.
Ou, mediante análises econômicas desse processo, como é
possível para o pecuarista aumentar a renda por meio de
arrendamento de parte de suas terras para produtores de
grãos, ou até pessoalmente diversificando a produção para
incluir cana e outros cultivos do biodiesel. O aumento da renda do pecuarista por meio dessas técnicas gera efeitos que
incluam a permanência do pecuarista em suas áreas e não
sua expulsão, para entrada de produtores de grãos e cana.
Mais uma vez, está implícito o monitoramento da produção. Para garantir a balança positiva de carbono por meio
da expansão sobre áreas já degradadas e efetivamente protegendo ecossistemas nativos, é preciso monitoramento. O
fato de ter expansão sobre áreas degradadas no passado
não significa que conseguirá fazer isso no futuro, principalmente na Mata Atlântica onde as áreas remanescentes de
florestas têm tanta importância biológica. Cada hectare lá
deve ser valorizado e conservado, enquanto na Amazônia
não há a mesma importância estratégica em cima de cada
hectare de floresta.
A quinta verdade tem a ver com o Código Florestal. É essencial para o setor de biocombustíveis aceitar o Código
Florestal como arcabouço da adequação ambiental, o que
não significa que o código é um texto sagrado e que todas
as cláusulas em vigor hoje tenham de ser mantidas. Isso

está em discussão agora, haverá um debate político a esse
respeito. Há muitas maneiras em que o código pode ser melhorado, acho que deveria haver mais clareza e eficiência
nas cláusulas sobre compensação florestal. O importante é
que, nesse debate, o setor de biocombustíveis se associe aos
questionamentos legítimos do código, em cima da flexibilização que vai fazer com que o mesmo funcione melhor
do ponto de vista de conservação e produção, sem passar
a linha que separa esse tipo de discussão que cruza para o
lado da irresponsabilidade ambiental. O debate acalorado
em curso com relação ao código está repleto de exemplos
de irresponsabilidade ambiental, e não é difícil separar as
propostas irresponsáveis do ponto de vista ambiental das
propostas mais autênticas.
Os espaços onde se discutem os principais critérios para
certificação são muito importantes. Mas a experiência com os
mesmos, independentemente da commodity em foco, é que
com a reunião de múltiplos stakeholders, com diferentes interesses, não é fácil chegar a acordos, que podem demorar muitos anos. Enquanto isso, é preciso um arcabouço de adequação
ambiental. Até que os critérios de certificação sejam acordados, a melhor forma de certificação é o Código Florestal.
Para completar o processo de modernização, é necessário aceitar o código como ‘amigo’, no sentido brasileiro, que
pode ser chato às vezes, com quem se discute, com quem
nem sempre se concorda. Mas ‘amigo’ é ‘amigo’. Até que
essa atitude se torne generalizada no setor, a modernização
do setor continuará sendo incompleta.
Estou muito otimista. Já vejo muitos exemplos de empresas e produtores que estão seguindo nessa direção. A TNC
trabalha com várias empresas do setor de biocombustíveis,
fazendo projetos de campo para tentar comprovar como o
Código pode ser implantado de maneira simples e acessível
no campo. Não vejo motivos para me deprimir quanto ao
potencial e o trabalho que temos pela frente.

amples of environmental irresponsibility and it isn’t difficult to
separate the environmentally irresponsible proposals from the
more authentic proposals.
Discussions about the main certification criteria are very
important, but independent of the commodity in question
the experience with such discussions is that it isn’t easy to
reach agreements between multiple stakeholders with different interests. It can take many years. Meanwhile, a framework
is needed for adequate environmental conduct. Until criteria
for certification are agreed, the best form of certification is the
Forestry Code.

To complete the modernization process, it’s necessary to accept
the code as a ‘friend’ in the Brazilian sense – someone who can be
annoying at times, with whom you argue and don’t always agree.
But ‘a friend’ is ‘a friend’. Until this attitude has become generalized
in the sector, modernization of the sector will remain incomplete.
I’m very optimistic. I’ve seen many examples of companies
and producers that are moving in our direction. TNC works with
several companies from the biofuels sector, doing projects in the
countryside to try and show how the Code can be implemented
in a simple and accessible way. I don’t see any reason to feel depressed about the potential and work that lies ahead.

120 São Paulo Ethanol Summit 2009

Dia 2, PM - SUSTENTABILIDADE

Biocombustíveis e a mitigação
das mudanças climáticas
Carlos Cavalcanti

Diretor de Energia, FIESP
Essa é uma discussão muito importante como todas as
demais desse Summit, mas sobre a qual, as duas entidades
aqui representadas, UNICA e FIESP, entidades empresariais
por excelência, têm se debruçado com o entusiasmo e a responsabilidade que o tema merece.
A UNICA tem feito um trabalho importantíssimo para
mostrar ao mundo a contribuição e a responsabilidade dos
biocombustíveis brasileiros, obviamente em particular o
papel do etanol de cana-de-açúcar produzido no Brasil, para
a importante discussão e encaminhamento das mitigações
das mudanças climáticas.
No âmbito da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo – FIESP, o presidente Paulo Skaff, decidiu constituir
um grupo coordenado por um sócio da UNICA e nosso segundo vice-presidente, João Guilherme Ometto, específico
sobre energia e mudanças climáticas, integrado por cinco

dos departamentos da FIESP: os departamentos de energia,
de relações internacionais e comércio exterior, agronegócio,
meio ambiente e competitividade. Mais recentemente, pelo
professor Marcos Jank, a UNICA passou a integrar o grupo
e a somar esforços junto com a FIESP, que – articulada com
demais entidades do setor empresarial brasileiro – está trabalhando no sentido de posicionar o empresário brasileiro,
particularmente, o industrial, neste debate. Queremos que
o setor empresarial influencie e faça avançar a agenda das
políticas e medidas que todos devemos adotar no mundo
para combater os efeitos das mudanças climáticas.
Hoje há aqui um clima completamente diferente da situação que foi enfrentada nos últimos anos. Ainda se discute
se o maior emissor de gáses de efeito estufa é os EUA ou a
China. Até a mudança recente, o governo americano negava a validade científica das contribuições da comunidade
de pesquisadores sobre o fenômeno das mudanças climáticas no planeta. Há grande esperança no mundo, hoje, com
o novo posicionamento do governo dos EUA. Mas há também, crescente preocupação que – diferentemente das cri-

DAY 2, PM - SUSTAINABILITY

Biofuels and climate change mitigation
Carlos Cavalcanti

Director of Energy, FIESP
This discussion, like all others at this Summit, is very important. However, it is one on which the two entities represented
here, UNICA and FIESP – two business entities par excellence –
have been working with the enthusiasm and responsibility that
the subject deserves.

UNICA has done very important work by showing the world
the contribution and responsibility of Brazilian biofuels, obviously with a particular focus on the role of Brazilian sugarcane
ethanol in the important discussion of how to deal with climate
change mitigation.
Paulo Skaff, the president the São Paulo Industries Federation
(FIESP), decided to set up a group to look specifically at energy
and climate change. It brings together five FIESP departments:
energy, international relations and foreign trade, agribusiness,
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ses econômicas como essa que vivemos ultimamente, que
se instalam quase que instantaneamente e que também
se resolvem com políticas públicas, em velocidade considerável – que os efeitos e os fenômenos das mudanças climáticas são processos mais lentos para instalar, porém os
remédios causam também efeitos mais lentos. Portanto, as
ações são fundamentais. As ações políticas, as ações de articulação de pensamento, as ações de vontade para que o
mundo enfrente esses problemas.
Nós aqui temos um desafio. Temos uma obrigação no Brasil de sabermos posicionar nossas tecnologias e nossas contribuições nesse debate, se não o mundo vai ignorar nossas
soluções, e as soluções que interessam ao nosso país, que
são soluções válidas e sustentáveis.

Gylvan Meira Filho

Instituto de Estudos Avançados, USP
De vez em quando, em alguns jornais do mundo, aqui no
Brasil de vez em quando o jornal Folha de São Paulo ainda
publica artigos assinados com ideias de que não há comprovação de que existe a mudança de clima, ou propondo novos
mecanismos que poderiam explicar a variabilidade natural.
A ciência, como ramo da filosofia, é simplesmente um
método de pensamento ou organização das ideias que diz
que qualquer um pode propor uma hipótese, e junto com a
hipótese deve propor um experimento que seja logicamente falseável – ou seja, que pode dar um resultado positivo ou
negativo – e com a realização desse experimento, se testa a
hipótese. Se o experimento negar, a hipótese é derrubada.
Se não negar, a hipótese não é confirmada, o que é um cuidado com as palavras, visto que na ciência nunca se prova
nada. Você prova que algo não é. Você derruba hipóteses,
mas não há como ter certeza absoluta sobre as coisas.
O fato é usado às vezes na argumentação: “Você não tem
certeza absoluta sobre a mudança de clima”, mas todo o resto do conhecimento humano científico presente, também
ninguém tem nenhuma certeza, o que não impediu que se
usasse essa informação para construir máquinas, aviões, satélites, até bombas atômicas. No caso das bombas nucleares,
no caso da mecânica quântica que não pode ser provada.
No caso da mudança de clima, o que se tem, é exatamente isso: o aumento do CO2 na atmosfera é real porque pode
ser observado. Analisamos o aumento de CO2 na atmosfera, com variação anual devido ao fato de que as grandes
florestas boreais no Hemisfério Norte, só crescem na primavera e no verão, parando de crescer no inverno. A origem
desse aumento de CO2 é fóssil, e sabemos disso porque um
átomo de carbono de origem fóssil, quando colocado na atmosfera, leva consigo dois átomos de oxigênio, para formar
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CO2, e se o aumento de CO2 observado tiver origem fóssil, o
oxigênio na atmosfera também deve estar diminuindo, na
mesma proporção, que é o que vem ocorrendo. O oxigênio
ainda representa 19% da atmosfera, mas essa diminuição
não só serve para provar que o aumento de CO2 é de origem
fóssil, como também para lembrar que o uso de biocombustíveis, desde que renováveis, ou seja, de plantas plantadas,
não diminui o oxigênio na atmosfera, diferentemente do
uso de combustíveis fósseis.
O método científico clássico, o experimento controlado
para testar a hipótese de que o clima muda com o aumento
de CO2, seria a colocação de dois pequenos planetas em um
laboratório durante 100 anos, sendo que em um dos quais
a quantidade de CO2 seria aumentada e no outro não, e verificaríamos, depois de 100 anos, se o planeta com maior
quantidade de CO2 esquentou ou não. Como isso não é possível, já que em geofísica e astrofísica não é possível fazer
experimentos controlados em laboratório, o que não significa que não sejam ciências, já que adotam outras maneiras
de fazer isso, sem ter pequenos planetas em laboratório.
Com relação à mudança de clima, o que se busca fazer, é
construir modelos da evolução do clima ao longo do tempo, que não são tão complicados, embora sejam grandes
e usem supercomputadores, como o que o Brasil mantém
em Cachoeira Paulista, no Estado de São Paulo. A teoria dos
programas não é complicada, simplesmente adotando as
leis de conservação de massa, energia e quantidade de movimento, conhecida como Lei de Newton, que são integradas numericamente para, a partir de uma situação em um
determinado momento, calcular o futuro.
Esses modelos melhoraram muito. Foi feita uma “previsão” da temperatura no planeta no século passado, feita
agora, 100 anos depois, usando dados de 1900 para chegar a
2000. Foram considerados os vulcões e suas grandes erupções, os aerossóis, a variabilidade solar, os El Niños e Las
Niñas, e o aumento do CO2 e outros gases de efeito estufa
na atmosfera. Se eu repetir o experimento no computador,
sem considerar o aumento dos gases de efeito estufa, o resultado é outro. Sem levar em conta o aumento dos gases de
efeito estufa, não há como explicar o aumento da temperatura ocorrido no final do século XX. Estas análises fizeram
com que o Painel Intergovernamental sobre Mudança de
Clima, em 02 de fevereiro de 2007 em Paris, apresentando
o quarto relatório de avaliação, declarou que “A mudança
de clima já foi determinada de forma inequívoca”. O que se
observa é uma sobreposição do aumento de temperatura
devido aos gases de efeito estufa, com todos os outros efeitos mencionados. A mudança de clima é a diferença entre
uma previsão e outra. Com isso, ganhamos muita confiança
em fazer previsões para o futuro.
A escolha entre diferentes cenários de previsão não é
uma incerteza de caráter científico, mas uma questão de

environment and competitiveness. The group is coordinated by
John William Ometto, our second vice president, who is also a
member of UNICA.
More recently UNICA – led by Professor Marcos Jank – has
come into the group, and is joining forces with FIESP. Together
with other organizations within the Brazilian business sector,
they are working to give Brazilian businessman, particularly
manufacturers, a voice in this debate. We want the private sector to influence and drive the agenda of policies and measures
that we should all take around the world to combat the effects
of climate change.
Today we have an environment that is completely different
from the situation we faced in recent years. There is still debate
about whether the biggest emitter of greenhouse gas is the
United States or China. Until the recent change, the U.S. government refused to accept the scientific validity of the contributions
of the research community about the phenomenon of climate
change on our planet. Today the world is much more optimistic,
thanks to the new position of the U.S. government. But there is
also growing concern that – unlike the economic crises that we
have seen lately, which seem to arrive almost without warning
but that can be speedily resolved by public policies – the effects
and the phenomena of climate change constitute a much slower processes to take root, but the solutions also work much more
slowly. Action is therefore essential – in the political sphere, in
the coordination of ideas and understanding, and actions that
reflect the desire for the world to confront these problems.
We face a challenge here. We have an obligation in Brazil to
decide how best to deploy our technologies and make our contributions to this debate; otherwise the world will ignore our solutions and the solutions that matter to our country, which are
valid and sustainable solutions.

Gylvan Meira Filho

Institute of Advanced Studies, USP
Occasionally some international and Brazilian newspapers,
for example the Folha de São Paulo newspaper, have published
signed articles expressing the idea that no proof exists for climate change, or proposing new mechanisms that could explain
natural variations.
Science, as a branch of philosophy, is simply a method of
thought or organization of ideas that says anyone can propose a
hypothesis, and along with it they should propose an experiment
that is logically refutable – that is, it can yield a positive or negative result. Carrying out this experiment will test the hypothesis.
If the experiment denies the hypothesis, it fails. But if it does not
negate the hypothesis, it is not confirmed. This represents a care
with words, given that science never proves anything. You only
prove that something is not. You can disprove assumptions, but

there is no way to have absolute certainty about anything.
This fact is sometimes used in the argument: "You do not have
absolute certainty about climate change." However, no one has
any absolute certainty in any human scientific knowledge. But this
did not prevent this information being used to build machines,
airplanes, satellites and even atomic bombs. In the case of nuclear
weapons, we have quantum mechanics that can not be proven.
In the case of climate change, what we have is just this: the
increase of CO2 in the atmosphere is real because it can be
observed. We analyze the increase of CO2 in the atmosphere,
with an annual variation because the large boreal forests in the
Northern Hemisphere grow only in spring and summer, and stop
growing in winter. The origin of this increase in CO2 is fossil. We
know this because one atom of carbon from fossil fuels, when
released into the atmosphere, carries with it two oxygen atoms
to form CO2. If the observed increase of CO2 has a fossil fuel origin, then the oxygen in the atmosphere must also be decreasing
in the same proportion. And this is what is happening.
Oxygen still represents 19% of the atmosphere, but this decrease serves not only to prove that the increase in CO2 comes
from fossil fuels, but also to remind us that unlike fossil fuels, the
use of biofuels does not decrease the oxygen in the atmosphere,
provided they are renewable biofuels from agricultural crops.
The classic scientific method – the controlled experiment to
test the hypothesis that climate will change with an increase of
CO2 – would be to place two small planets in a laboratory for 100
years. The amount of CO2 would be increased on one of them, but
not the other. After 100 years we could check to see if the planet
with the larger amount of CO2 had warmed or not. This of course
is not possible, given that in geophysics and astrophysics we cannot do controlled experiments in the laboratory. But this does not
mean they are not sciences, because they adopt other ways of doing this without having little planets in a laboratory.
With respect to climate change, what scientists seek to do is to
build models of the evolution of climate over time. These are not
very complicated, but they are very large and use supercomputers,
like the one that Brazil has in Cachoeira Paulista, in São Paulo State.
The theory of the programs is not complicated; they simply adopt
the laws of conservation of mass, energy and momentum, known
as Newton's Law. These are integrated numerically, so that starting
from the situation at a given moment, they calculate the future.
These models have improved greatly. Scientists made a
100-year ‘prediction’ of the planet’s current temperature using data from 1900 to reach 2000. They took into account the
major volcanoes and their eruptions, aerosols, solar variation,
the El Niño and La Niña phenomena, and the increase of CO2
and other greenhouse gases in the atmosphere. If we repeat
the experiment on the computer without considering the
increase in greenhouse gases, we get a different result. We
cannot explain the temperature increase that occurred in the
late 20th century without taking into account the increase of
greenhouse gases.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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opção de políticas públicas. Uma das curvas de previsão indica o que aconteceria se as emissões cessassem hoje, o que
não acontecerá. Outra representa a evolução da mudança
de clima se o mundo concordar com a sugestão européia de
limitar a mudança de clima a 2°C. Uma terceira representa
uma previsão intermediária.
O grande desafio das políticas públicas é que para limitar, estabilizar, fazer com que o clima pare de mudar,
é preciso reduzir as emissões globais em 60% em relação
aos níveis de 1990. Sabemos disso de forma simples. Fazendo uma analogia hidráulica, é como se houvesse um
tanque com torneira e ralo, onde o nível da água representa a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Se eu
quiser que a água pare de subir, preciso fechar a torneira

até que a quantidade que entra por hora seja a mesma
que sai. A quantidade que sai é bem conhecida, e é 60%
menor que as emissões globais de 1990. Esse é um grande
desafio político.
O que se faz racionalmente na presença desta constatação e da frase do IPCC? O planejamento racional visa
maximizar uma função utilitária, seus ganhos. A função
utilitária leva em conta um fator de aversão a risco, como
qualquer empresário ou banqueiro. Coloca-se em uma
planilha o custo de diminuir as emissões, o quanto perderei se deixar o clima mudar e o custo para adaptar o quanto pode, levando-se em conta a aversão ao risco. Um dos
desafios é que as perdas ocorrem no futuro. Para tomar
uma decisão racional, é preciso rebater qualquer ganho
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These studies led the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) to declare that "climate change has been unequivocally demonstrated," when presenting its fourth assessment report on February 2, 2007 in Paris. What is observed
is an increase of temperature due to greenhouse gases, over
and above all the other effects mentioned. Climate change
is the difference between one prediction and another. With
that, we gained great confidence in making predictions for
the future.
The choice between different forecast scenarios does not indicate scientific uncertainty, but rather a matter of the public
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policies that are chosen. One of the curves indicates the forecast of what would happen if emissions ceased today – which of
course will not happen. Another curve represents the evolution
of climate change if the world agrees to the European suggestion of limiting climate change to a 2° C increase. A third is an
intermediate forecast.
The big challenge for public policies is that to reduce, stabilize
or halt the process of climate change, we must reduce global
emissions by 60% of their 1990 level. We can see this from quite
simple reasoning. Using a hydraulic analogy, it is like a tank with
a faucet and drain, where the water level represents the amount

ou perda no futuro para a data de hoje, o que os economistas chamam de valor presente líquido calculado a partir
de uma taxa de desconto que escolho. Assim, o debate internacional, nacional, empresarial, sobre o que fazer com
relação à mudança do clima pode ser simplificado nos seguintes aspectos:
Primeiro, qual é o limite da mudança do clima? O que
a humanidade acha que é razoável? Dois graus está bom,
como propôs a Europa? Talvez três ou quatro? Um número
que precisa ser consenso mundial, visto que não é possível
que cada país ou empresa escolha o seu limite.
Segundo, como considerar as incertezas no futuro? Isso é
feito no dia a dia por qualquer tomador de decisão e é preciso arbitrar um fator de aversão a risco. O valor escolhido

também deve ser o mesmo para o mundo inteiro. Mais um
grande desafio político.
Terceiro, qual é a taxa de desconto? Ou seja, qual é o valor que se atribui hoje a um prejuízo que ocorrerá daqui a
40 anos? Há dois artigos interessantes sobre esse assunto.
Um de Sir Nicholas Stern, britânico que escreveu o relatório
Stern, que já foi economista chefe do Banco Mundial, que
usa em seu estudo 0,1% como taxa de desconto com base
em considerações de caráter ético, ou seja, dou à geração
dos meus filhos um valor que é mais ou menos igual ao que
dou ao bem estar da minha geração. Alguns economistas
americanos, notadamente Prof. William Nordhaus de Yale
que publicou um artigo afirmando que não, pelas teorias
de mercado no mínimo 3% de taxa de desconto. O problema

Efeito máximo sobre o clima ocorre décadas após a emissão
Maximum impact on the climate comes decades after emission
15% do gás carbônico permanece na atmosfera por mais de mil anos
15% of carbonic gas remains in the atmosphere for over 1,000 years
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of carbonic gas in the atmosphere. If I want the water level to
stop rising, I must close the tap until the amount flowing in per
hour is the same as that flowing out. The amount that flows out
is well known; it is 60% less than global emissions in 1990. This
is a huge political challenge.
What is being done rationally, faced with this finding and the
declaration of the IPCC? Well, rational planning seeks to maximize the gains of a utility function. The utility function takes into
account a factor of risk aversion, like any businessman or banker.
A spreadsheet brings together the cost of cutting emissions,
how much would be lost if the climate is allowed to change, and

the cost of adapting as much as possible, taking into account
risk aversion.
One challenge is that the losses occur in the future. To make
a rational decision, one must discount any future gain or loss
to the current time, what economists call the net present value.
This is calculated by using whatever discount rate that I choose.
Therefore, the national, international and business debate about
what to do about climate change can be reduced to the following questions:
First, what is the limit of climate change? What does mankind
think is reasonable? Maybe two degrees warming is fine, as proSão Paulo Ethanol Summit 2009
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começa aí, já que 40, 50 anos é muito tempo, e descontado
a 3% ao ano, conclui-se que o valor desta perda no futuro é
muito baixo e não vale a pena fazer nada.
Também há os aspectos distributivos, que ficam a cargo
dos diplomatas, que devem combinar o que cada país faz.
Essa questão distributiva se aplica nas negociações internacionais entre as nações, mas também tem a ver com o
que acontece entre as regiões de um país, ou entre Estados,
ou entre empresas. Estes aspectos estão relacionados com a
ideia de que a competitividade relativa pode mudar quando se resolver fazer algo sobre mudança de clima.
A ordem de grandeza do impacto econômico é de 1% do PIB
mundial, o que não significa que o mundo vai ficar 1% mais
pobre, mas simplesmente que vai se mexer com 1% da economia do mundo, se resolvermos estabilizar o clima neste século. A forma de fazer isso é por meio de impostos, tributos,
comércio ou regulamentação, que é a forma menos eficiente
economicamente de tratar o problema. É razoável supor que
os governos acabarão por fazer um pouco das três coisas. E as
empresas devem ajudar os governos para evitar que sejam
feitas bobagens ao mexerem com a economia e desenvolver
novas tecnologias. No plano internacional são necessários tratados, acordos para combinar o que cada um faz.
A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Climas é lei mundial, visto que foi assinada e ratificada por
todos os países e a sua meta é clara: estabilizar a concentração dos gases. Para isso, é preciso estabilizar as emissões
líquidas, porque vale tirar CO2 da atmosfera também. Entre
as formas para essa retirada inclui-se o plantio de árvores,
o sequestro geológico, ou seja enterrar o CO2 no subsolo, ou
sequestro no oceano, normalmente com fertilização com
sais de ferro.
Um dos grandes temas discutidos é como interpretar a
frase que consta na Convenção, que é uma responsabilidade comum, porém diferenciada, de todos os países. É a questão da responsabilidade histórica que fisicamente reflete o
fato de que há um atraso entre a emissão e a mudança de
clima. Ambas são usadas na retórica política para justificar
a afirmação de que “não devo fazer nada”. Mas não há bases
para uma afirmação como essa.
Hoje estão sendo negociados, dentro do Plano de Ação de
Bali – que deu um prazo de dois anos, que encerra em Copenhagen – objetivos quantitativos, previstos no Protocolo de
Kyoto, de limitação e redução de emissões, e hoje se fala em
“actions that are measurable, reportable and verifyable”, ou
seja metas que não são necessariamente para as emissões
nacionais, mas que podem ser metas em qualquer unidade – meta de contribuição de fontes renováveis para matriz energética, e outras. E agora nas negociações apareceu
o conceito de “nationally adequate mitigation actions”, ou
seja ações de mitigação de redução de emissões, que sejam
adequadas nacionalmente.
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O atual regime, além do protocolo de Kyoto que continuará,
mas que não inclui os EUA, é um pouco soft. É um regime de
pledge and review, ou seja os países prometem publicamente fazer algo, mas depois de algum tempo, o cumprimento
destas promessas é revisado. No novo sistema, as questões
de (países de) Anexo I, de não-Anexo I, de industrializado ou
em desenvolvimento, estas diferenças tendem a cair, porque a única diferença entre os grupos de países é que nos
países industrializados usa-se a expressão commitments, ou
seja compromissos, e nos demais, se chamam ações. Como
não há penalidade internacional para o não cumprimento
de tratados desse tipo, não há muita diferença entre um e
outro. A penalidade que sempre existe em um caso ou outro
chama-se execração pública, a crítica pública internacional
aos países que não tomarem providências para diminuir a
mudança de clima. Ainda não chegamos ao ponto de haver
retaliações na área comercial, mas já se discutem.
Por último, vou falar sobre o fechamento do ciclo de carbono, que é um aspecto um pouco técnico. Eu sei o quanto
é emitido pela queima de combustíveis fósseis e fabricação de cimento, sei quanto fica na atmosfera, sei quanto vai
para os oceanos, e sei muito mal quanto é o desmatamento,
de 0,5 a 2,7 gigatoneladas de carbono por ano. Como o ciclo
tem de ser fechado, o carbono tem de ir para algum lugar,
concluo que a remoção de CO2 pela atmosfera terrestre
pode estar entre 0,6 e 2,8 bilhões de toneladas por ano.
Quais são as emissões devidas ao desflorestamento? No
Brasil, medimos com bastante precisão, e no resto do mundo é desconhecido. Há artigos recentes na literatura que
mostram que no resto do mundo é equivalente ao dobro
ou ao triplo do Brasil. Se sei quanto é no Brasil, basta multiplicar por dois ou três para ter estimativas de emissões
devidas ao desmatamento no mundo, ou seja, entre 0,5 e
0,7 bilhões de toneladas por ano, de 7% a 10% das emissões
totais, e não 20%, 25% ou até 30% como dizem alguns. Nas
negociações, há países que tendem a reclamar com crédito
o fato de suas florestas estarem engordando, e portanto removendo CO2 da atmosfera, mas isso não vai muito longe,
pois com a mudança do clima, se prevê que a biosfera como
um todo virará uma fonte de dióxido de carbono.
Para que a discussão seja mais racional, é especialmente
importante o desenvolvimento de uma métrica global para
quantificar o impacto das ações humanas sobre a mudança de clima. Hoje, se discute que o melhor candidato seria
o GTP, Global Temperature Increase Potential, Potencial
Global de Aumento de Temperatura, que é uma função
de transferência que afirma que se eu fizer certa ação, por
exemplo, deixar de usar um litro de gasolina e usar 1,2 litros
de etanol para realizar o mesmo trabalho mecânico, qual
é o efeito sobre a mudança de clima? O gráfico de análise
desses impactos mostra que com o metano há um atraso de
20 anos com relação à data de emissão, e 40, 50 anos para o

posed by Europe? Maybe three or four? This number must be a
global consensus, because is not possible for every country or
company to set its own limit.
Second, how should we deal with future uncertainties? This is
done every day by any decision maker; you have to arbitrate a risk
aversion factor. Once again the value chosen must be the same
for the whole world. So this is another great political challenge.
Third, what is the discount rate? In other words, what is the
value that we attributed today to a loss that will happen 40
years from now? There are two interesting articles on this subject. One is by Sir Nicholas Stern, of Great Britain, who wrote
the Stern report and was formerly chief economist at the World
Bank. That study uses 0.1% as the discount rate based on ethical
considerations. In other words, I give my children’s generation
virtually the same value that I give to the welfare of my generation. Some American economists disagree, notably Professor
William Nordhaus of Yale who published an article stating that
market theories require at least a 3% discount rate. The problem
starts here, because 40 or 50 years is a very long time. Discounting at 3% per year means that the current value of a future loss
is very low, and so not worth doing anything about.
There are also questions of distribution, which are left to the
diplomats who must agree what each country does. This issue of
distribution applies in international negotiations between nations, but also to what happens between the regions of a country or between states or between companies. These questions
are related to the idea that relative competitiveness may change
when you decide to do something about climate change.
The order of magnitude of the economic impact is 1% of world
GDP. This does not mean that the world would be 1% poorer, but
simply that 1% of the world economy will be impacted if we decide to stabilize the climate this century. The way to do that is
through taxes, trade or regulation, which is the economically
least efficient way of treating the problem. It is reasonable to
assume that governments will eventually do a little of each of
these three things. And companies should help governments to
develop new technologies and to avoid doing silly things by interfering with the economy. At the international level we need
treaties and agreements to specify what each party does.
The UN Convention on Climate Change is international law,
given that it was signed and ratified by all countries. Its goal is
very clear – to stabilize the concentration of gases. To this end,
we must stabilize net emissions, because it is also worth taking CO2 out of the atmosphere. Among the ways to do this are
planting trees, geologic sequestration – which means burying
CO2 underground – and sequestration in the ocean, normally via
fertilization with iron salts.
One of the major issues being discussed is how to interpret
the phrase contained in the Convention, which determines that
climate change is a joint but differentiated responsibility for all
countries. It is the question of historical responsibility that physically reflects the fact that there is a delay between emission and

climate change. Both are used in political rhetoric to justify the
statement that "I should not do anything." But there is no basis
for a claim like this.
Today quantitative goals are being negotiated within the Bali
Action Plan - which provided a period of two years, terminating
in Copenhagen. These goals are laid down in the Kyoto Protocol,
for limiting and reducing emissions. Today we speak of "actions
that are measurable, reportable and verifiable," i.e. they are not
necessarily targets for national emissions, but may be targets in
any unit – goals for contributions by renewable energy sources,
and others. Now negotiations include the concept of "nationally
adequate mitigation actions", in other words mitigation actions
to reduce emissions, which are appropriate for each country.
In addition to the Kyoto Protocol, which will continue but does
not include the United States, the current regime is a bit weak. It
is a “pledge and review” system, where countries promise publicly to do something, then after some time there is a check to
see if countries are keeping their promises.
Under the new system, the question of countries being Annex
I, non-Annex I, industrialized or developing, will tend to disappear
because the only difference between groups of countries will be
that industrialized countries will use the expression “commitments”, while others will speak of “actions”. As there is no international penalty for failure to comply with treaties of this kind,
there is not much difference between them. The penalty that
always exists in one case or another is called public execration:
international public criticism of countries that do not take steps
to reduce climate change. We have not yet reached the point of
commercial retaliation, although it has been discussed.
Finally, I will talk about closing the carbon cycle. This is a bit technical. I know how much is emitted by burning fossil fuels and cement manufacturing, I know how much stays in the atmosphere,
and I know how much goes into the ocean. However, I do not have
good knowledge about how much comes from deforestation –
between 0.5 to 2.7 gigatonnes of carbon per year. Given that the
cycle must close, the carbon has to go somewhere. I can therefore
conclude that the removal of CO2 by the terrestrial atmosphere
must be between 0.6 and 2.8 billion tonnes per year.
What are the emissions due to deforestation? In Brazil, we
have measured this very accurately, but in the rest of the world
it is unknown. Recent articles in the literature show that the rest
of the world is equivalent to double or triple Brazil. If I know how
much it is in Brazil, I simply multiply this by two or three to make
an estimate of total world emissions due to deforestation – in
other words, between 0.5 and 0.7 billion tonnes per year, or 7% to
10% of total emissions, and not the 20%, 25% or even 30% that
some have said. In negotiations, there are some countries that
tend to claim credit for the fact that their forests are increasing, and thus removing CO2 from the atmosphere. However, this
argument is not very good, because with climate change, it is
forecast that the biosphere as a whole will become a source of
carbon dioxide.
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CO2. O potencial nada mais do que a intersecção das curvas
desta análise.

Marco A. Fujihara

Conselho de Meio Ambiente, FIESP
A questão da mitigação envolve perdas econômicas colocadas na mesa, que devem ser mitigadas de alguma maneira. Alguns dados do relatório Stern, oferecem uma idéia
do que representaria as perdas econômicas das mudanças
climáticas.
A questão do Protocolo de Kyoto e do aquecimento global
cria a oportunidade de discuti-las sob dois aspectos: ou se
cria o sistema conhecido como cap-and-trade, pelo qual as
pessoas podem transacionar reduções de emissões, ou os
estados nacionais passam a taxar essas emissões de carbono oriundas de fontes fixas. No caso do Brasil, nossas maiores fontes fixas são o desmatamento da Amazônia, que responde por 60% das emissões brasileiras, o que significa que
quem pagaria essa taxa seriam as fontes fixas oriundas da
indústria e não aquelas oriundas do gado da Amazônia, que
muito provavelmente não pagará taxa nenhuma. É preciso
estabelecer algum tipo de mecânica, e a mecânica pela qual
temos trabalhado muito é o mecanismo de cap-and-trade,
um mecanismo de comércio de reduções de emissões, que
não é novidade, existindo nos EUA desde 1992, na questão
da chuva ácida.
Na verdade, esse mercado era muito interessante que
começou a ser regulado com o protocolo de Kyoto e acabou se transformando no que chamamos de mercado não
regulado ou mercado voluntário. Os mercados regulados
por Kyoto fazem parte de um acordo internacional, e estão
sujeitos a chuvas e trovoadas do movimento diplomático
ou da diplomacia de cada país, o commitment de cada país,
no sentido de tomar ações com relação ao aquecimento
global. Paralelo a isso, surge o mercado que chamamos de
voluntário, que é um mercado voluntário de redução de
emissões, onde as reduções de emissões possam constituir um ativo e não uma obrigação, podem ser quantificadas e colocadas na mesa em um processo de negociação
bilateral.
Na verdade, um pouco das diferenças entre os mercados
regulados e voluntários, é que os primeiros são determinados e regulados pelo Protocolo de Kyoto, a partir do artigo 12
que é o artigo que define como se transaciona esse tipo de
coisa. Existem alguns mercados absolutamente regulados,
que não estão necessariamente em Kyoto, por exemplo, há
um Estado na Austrália que criou seu próprio mercado regulado. A Califórnia mantém um mercado regulado há mais
de 20 anos, de outros gases que não sejam estufa, principal-
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mente gases oriundos da chuva ácida. O etanol contribui
para as reduções de emissões globais, mas não percebemos
que há possibilidades para colocar essas reduções de emissões em mercados que não necessariamente sejam regulados por Kyoto, podendo ser regulados por outros mecanismos. O mercado voluntário tem essa capacidade. O mercado
voluntário vai atrás da reputação das pessoas.
Não vejo sentido em exportar álcool para o Japão, contribuir para a redução de emissões no Japão, e não ganhar
nada por isso. Não é um premium price. Acho que começamos a pensar que tudo o que possa contribuir para reduções
de emissões tem de ter um valor, que deve ser remunerado
de alguma forma. Essa é a intenção do mercado voluntário.
Na verdade, há várias moedas no mercado de carbono, não
se resume mais somente a Kyoto, que passou a ser um dos
componentes de um mercado muito mais sofisticado, que
são os mercados voluntários, reputacionais, que muitas vezes têm a ver com limitações de quantificação ou limitação
de outras formas de atuação.
Há dois anos, possivelmente só se falaria em mercado
regulado e hoje os mercados voluntários tendem a crescer,
e muito. Na semana passada, participei de um evento em
Barcelona, onde praticamente só se discutiu mercados voluntários. Nos mercados regulados, a burocracia dos governos criou tantas coisas, que acabou por complicar o trabalho somente em mercados regulados.
Houve grande crescimento dos mercados voluntários de
2006 para 2007. E essa é a perspectiva. Se os mercados voluntários crescem, independente dos acordos diplomáticos,
independente das questões globais, de fato negociadas na
mesa, por que crescem? Por que há empresas que trabalham no mercado voluntário? Por que o mercado voluntário é tão importante?
Não é só sob o ponto de vista reputacional e de geração
de valores; é mais do que isso. Talvez seja a possibilidade
dessas empresas entrarem em um jogo de mercado de balcão, que um dia vai virar um mercado de commodities. No
fundo, o que se pensa no mercado voluntário é o training
for trading. Estamos pensando em treinar para comercializar commodities. O mercado over-the-counter, o chamado
mercado de balcão conta com várias motivações. No Brasil, há o mercado de balcão da BOVESPA, na BM&F, onde se
negocia “na pedra”, preços versus preços. Esses mercados
voluntários de redução de emissões têm crescido no overthe-counter, na perspectiva de ter não necessariamente
regulação por Kyoto. A questão do carbono em florestas,
carbono em solo, é discutida há anos, e hoje, os mercados
voluntários podem absorver essa questão muito mais rápido que os mercados regulados.
A comparação básica entre um mercado voluntário e um
mercado regulado é que no mercado voluntário não há
aprovação de uma autoridade nacional. Isso é interessante

For discussions to be more rational, it is especially important
to develop a metric to quantify the global impact of human actions on climate change. Today, some argue that the best metric
would be the Global Temperature Change Potential (GTP). This
is a transfer function that asks what is the effect on climate
change if I do a certain action, for example I avoid using one liter
of gasoline and instead use 1.2 liters of ethanol to carry out the
same mechanical work? The graphical analysis of these impacts
shows that with methane there is a delay of 20 years from the
date of emission, and 40 or 50 years for CO2. The potential is
simply the intersection of the curves of this analysis.

Marco A. Fujihara

Council for the Environment, FIESP
The question of mitigation involves economic losses that are
placed on the table and must be mitigated in some way. Some
data from the Stern report give an idea of what the economic
losses from climate change would represent.
The Kyoto Protocol and global warming create an opportunity to discuss the issues in two ways: either by creating what
is known as a cap-and-trade system, whereby people can
transact emission reductions; or nation states start to tax carbon emissions from fixed sources. In Brazil, our largest fixed
source is Amazon deforestation, which accounts for 60% of
Brazilian emissions. This means that those sectors that would
end up paying the tax would be fixed industrial emission
sources rather than those emission sources originating from
cattle in the Amazon that in all probability would not pay any
tax at all. We need to establish some sort of mechanism, and
the mechanism that we have worked with a lot is cap-andtrade, a mechanism for trading emissions reductions. This is
not new; it has existed in the U.S. since 1992 to deal with the
issue of acid rain.
Actually, this market was very interesting. It began to be regulated under the Kyoto Protocol and ended up turning into what
we call the non-regulated or voluntary market. Markets regulated by Kyoto are part of an international agreement, and are
subject to the whims of international diplomacy and the commitment of each country in terms of taking actions with respect
to global warming. In parallel, there is what we call the voluntary
market for emissions reduction, where emission reductions can
be an asset, not an obligation. Reductions can be quantified and
placed on the table in a process of bilateral negotiation.
Part of the differences between the regulated and voluntary
markets is that the former are determined and governed by article 12 of the Kyoto Protocol, which is the article that defines
how to transact this kind of thing. There are some completely
regulated markets that are not necessarily part of Kyoto. For
example, one Australian state has created its own regulated

market. California has maintained a regulated market for over
20 years for other gases, not greenhouse gases – mainly for acid
rain. Ethanol contributes to the reduction of global emission, but
we did not realize that there is an opportunity to place these reductions in markets that are not necessarily regulated by Kyoto
– markets that may be regulated by other mechanisms. The voluntary market has this capability. The voluntary market is based
on individual reputations.
I see no sense in exporting ethanol to Japan and helping to reduce emissions in Japan without gaining anything from it. It is
not a premium price. I think we have started to realize that everything that can contribute to emission reductions must have a
value, and that this must somehow be paid. This is the goal of the
voluntary market. In fact, there are several currencies in the carbon market, which is no longer confined just to Kyoto, which has
become one component of a much more sophisticated market.
There are voluntary, reputational markets. Often these are related
to limitations of quantification or of other forms of action.
Two years ago, possibly we would speak only of the regulated market, but today the voluntary markets are tending to
grow a lot. Last week I attended an event in Barcelona where
virtually the whole discussion was of voluntary markets. In
regulated markets, the government bureaucracy has created so
many things that they end up complicating the process. There
was great growth in voluntary markets from 2006 to 2007. And
that's the outlook.
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porque o mercado se auto-regula, os mercados regulados
passam necessariamente pela aprovação da autoridade nacional designada, no caso do Brasil, o Ministério de Ciência
e Tecnologia. Os mercados voluntários não precisam dessa
aprovação, mas os demais ritos de auditoria, de verificação,
são os mesmos.
Há vários padrões de mercados voluntários. Antigamente, havia dois ou três mercados sem importância. Hoje, o
nível de mercados voluntários cresceu muito, e poderemos
absorver coisas que antes não eram absorvidas, como por
exemplo, carbono de matéria orgânica de solo, e outras
formas de racionalidade de carbono. O padrão de mercado
voluntário mais divulgado é o Voluntary Carbon Standard
que é um produto bem interessante. Já existe até mesmo
ISO para isso, a ISO 14064. Se já há um sistema de internalização de standards atuando no mercado voluntário, daqui
a pouco isso se tornará muito mais real do que o próprio
mercado regulado.
A transação por tipo de compradores hoje, não é mais baseada em compras feitas por ONGs, mas por business. É um
investimento. Os compradores hoje são basicamente empresas que precisam ter dentro de seu portfolio formas de carbono não necessariamente vinculadas a Kyoto. O importante é
notar que as diferentes regulações estão fora do parâmetro
de Kyoto. E se considerarmos essas regulações, o etanol bra-

sileiro está fora do padrão de Kyoto. Mas existem outras possibilidades além do parâmetro de Kyoto, que o mundo quer,
mas não sabemos ofertar. Talvez as pessoas não entendam
que o jogo desse mercado é um jogo de over-the-counter,
onde é preciso demonstrar as vantagens comparativas na
mesa, que devem ser levadas em consideração.
Observando o mercado americano, percebemos que vários estados americanos já participam do mercado, começando em 01 de janeiro de 2009. Em maio de 2009, o Presidente Barack Obama enviou para o Congresso a codificação
do que vem a ser o mercado nacional americano, de como
serão as allowances no mercado americano. E isso muda
tudo no mercado regulado e nos mercados voluntários.
Até agosto de 2008, o mercado voluntário também funcionava assim. O importante aqui são os preços. Claro que
os preços do mercado voluntário não são necessariamente
iguais aos preços do mercado regulado, até porque os riscos do
mercado voluntário são maiores. Se entendemos que há uma
relação entre risco e preço, e que estes preços são diferentes,
também entendemos que os preços são crescentes. Mesmo de
janeiro a fevereiro de 2009, os preços continuaram mais ou
menos estáveis no mercado voluntário, enquanto no mercado
regulado, a queda foi de 20 euros para 10 ou 9 euros.
Os projetos de mercado voluntário vêm da área florestal,
da área de redução de metano, da área de energias reno-

If voluntary markets are growing, regardless of diplomatic
agreements and global issues, and are traded over the counter,
why is it that they are growing? Why are companies working in
the voluntary market? Why is the voluntary market so important? Well, it is not just because of reputational questions and
the creation of value, it is much more than that. Maybe it's the
possibility for these companies to operate in an OTC market that
will one day become a commodity market.
At the end of the day, we see the voluntary market as “training
for trading”. We think of it as training to sell commodities. The
over-the-counter market has several motivations. In Brazil there
are the Bovespa and BM&F OTC markets that trade over the
counter, price against price. These voluntary markets for emissions reduction have grown over-the-counter, with the prospect
of not necessarily being regulated by Kyoto. The issue of carbon
in forests and in the soil has been discussed for years. Today the
voluntary markets can handle and take on board this question
much faster than the regulated markets.
One basic comparison between a voluntary market and a
regulated market is that a voluntary market does not have the
approval of a national authority. This is interesting because the
market is self-regulating, while regulated markets necessarily
require the approval of the designated national authority – in

the case of Brazil, the Ministry of Science and Technology. Voluntary markets do not require such approval, but other processes
of audit and verification are the same.
There are several patterns of voluntary markets. Previously,
there were just two or three unimportant markets; today, the level
of voluntary markets has grown and we can handle things that
were not possible before, such as carbon from organic soil matter,
and other forms. The best known voluntary market type follows
the Voluntary Carbon Standard. This is a very interesting product
that already has its own ISO standard: ISO-14064. There is already
a process of internalizing the standards that operate in the voluntary market, and soon this will become much more significant
than the regulated market.
Looking at transactions by type of buyers, we can see that today they are no longer based on purchases made by NGOs. Rather
they are business investments. Buyers today are basically companies that need to include in their portfolios forms of carbon that
are not necessarily linked to Kyoto. It is important to note that different regulations fall outside the Kyoto parameter. And in terms
of these regulations, Brazilian ethanol is outside of Kyoto. There
are other options in addition to the Kyoto parameter. The world
wants these, but we are not offering them. Maybe people do not
understand that this game is an over-the-counter market where it
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váveis, e da eficiência energética. A área de energias renováveis é a que mais cresce no mundo em termos de mercado voluntário. Hoje, as operações de project finance que
levam em consideração o mercado voluntário já têm outra
conotação, pois os mercados voluntários passam a servir
de garantia para os bancos. Ainda não chegamos lá, mas
chegaremos.
Uma empresa conta com ‘n’ variáveis que precisa considerar, e a questão do carbono é uma delas. O fator principal
é escolher as variáveis com que se quer trabalhar, e dentro
destas, é preciso estabelecer o que se quer do mercado voluntário. O mercado voluntário dá muito valor à sustentabi-

lidade. Quanto mais sustentável o projeto for, quanto mais
evidências de responsabilidade social e de agregação de
valor ambiental, maior valor ele terá. O mercado voluntário
valoriza ações que antes não valorizávamos. É um mundo
novo. Um mundo de outros parâmetros de valuation, que
não é determinado simplesmente pela relação trimestral,
ou o fluxo de caixa com valor descontado, qualquer que
seja a taxa. São outros valores que não necessariamente
estão vinculados a esse tipo de coisa.
O Fundo Brasil Sustentabilidade é um fundo do BNDES e
fomos escolhidos como gestor desse fundo. Esse fundo hoje
basicamente está comprometido em projetos que geram

Mercado voluntário desde 2008
Voluntary market since 2008

Outros/other

27%

VCS

42%
Gold Standard

14%

CCAR

17%
Fonte/Source: Fujihara/Totum

is necessary to demonstrate comparative advantages that should
be taken into account at the negotiating table.
Looking at the American market, we can see that several U.S.
States are already participating, having started in January 1, 2009.
In May of 2009 President Barack Obama sent Congress the regulation of what would become the U.S. domestic market, defining
what the allowances would be in the U.S. market. And that changes everything in the regulated and voluntary markets.
Through August of 2008, the voluntary market also functioned
this way – what matters are the prices. Of course the prices of
the voluntary market are not necessarily the same as those of
the regulated market, because the risks of voluntary market are
higher. If we understand that there is a relationship between risk
and price, and that these prices are different, then we can see

that prices are rising. Even in January-February of 2009, prices in
the voluntary market remained more or less stable, while in the
regulated market the drop was from 20 Euros to 9 or 10 Euros.
Projects in the voluntary market come from the areas of forestry, methane reduction, renewable energy and energy efficiency. The area of renewable energy is the fastest-growing in the
world in terms of the voluntary market. Project finance operations that take into account the voluntary market are now seen
in a different light, because the voluntary markets can serve as
collateral for banks. We are not there yet, but we’ll get there.
A company will have 'n' variables that it needs to consider; the
question of carbon is just one of them. The main factor is to choose
the variables it wants to work with, and within these, to establish
what is wanted from the voluntary market – a market that attachSão Paulo Ethanol Summit 2009
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reduções de emissões, mas não para compra de reduções de
emissões, mas para comprar um equity desse negócio.
A cada dia que passa, o mercado de reduções de emissões está sendo acoplado ao project finance. A cada dia, a
área de infraestrutura vai precisar ter cada vez mais partes desse processo. O BNDES é um bom exemplo disso. É o
único fundo no mundo que combina equity com reduções
de emissões. Os outros mercados não combinam muito
isso. É uma bela lição que o Brasil, via BNDES, está dando
para o mundo. Estamos criando mecanismos financeiros
novos. E isso é a prova. O BNDES não ia locar um fundo
de investimentos se não tivesse a certeza de que teria retorno. Esse fundo funciona como um FIP tradicional, um
Fundo de Investimentos em Participações, onde o equity
investe em empresas que geram certificados de reduções
de emissões e que volta para o FIP e volta para os investidores.
Não estou usando carbono como moeda de troca, mas
como estruturação financeira. São poucas as pessoas no
mundo que fazem essas operações: o Brasil, a Inglaterra, a
Espanha.
Para que o mundo se torne um lugar sustentável, é preciso saber cobrar o preço. É preciso determinar ao menos um premium price, ou uma parcela do prêmio em
um fundo de equalização de preço, ou qualquer outro
mecanismo financeiro que possa ter bancos do porte do
BNDES acoplados a isso, e colocar o valor disso na mesa.

es great importance to sustainability. The more sustainable a project is, and the more evidence it offers of social responsibility and
environmental added value, the greater the value it will have. The
voluntary market prizes actions that previously were not attributed
any value. It's a new world – a world that has different value parameters that are not determined simply by the quarterly statement,
or cash flow with a discounted value, whatever the rate. They are
other values that are not necessarily linked to this kind of thing.
The Brazil Sustainability Fund (Fundo Brasil Sustentabilidade –
FBS) was created by the Brazilian Development Bank (BNDES) and
we were chosen as manager. This fund is now engaged essentially
in projects that generate emission reductions, but not to purchase
emission reductions; rather to buy equity in those businesses.
With each passing day, the market for emission reductions is being
linked to project finance. Each day, the infrastructure area must play
an increasing role in this process. The BNDES is a good example of
this. It is the only fund in the world that combines equity with emission reductions. The other markets do not make much of that link. It's
a wonderful example that Brazil is giving the world, via the BNDES.
We are creating new financial mechanisms, and this is the proof.
The BNDES would not place an investment fund if it were
not sure that the fund would offer a return. The fund works like
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Não que estejamos perdendo dinheiro, mas estamos deixando de ganhar.

Géraldine Kutas

Assessora Internacional, UNICA
Buscarei discutir o papel do etanol e do setor sucro-energético como um todo na mitigação de mudanças do clima.
A UNICA vem dedicando muito tempo e muitos recursos
a esse tema, em especial em 2009, em vista da importante negociação em Copenhagen no final do ano, e também
para as próximas décadas, já que as mudanças climáticas
são um problema global que vai requerer soluções urgentes e para o longo prazo.
Analisando o gráfico da evolução de emissões no Brasil,
publicado pela McKinsey no início de 2009 sob o título “Caminhos para a Economia de Baixa Emissão de Carbono no
Brasil”, percebemos que o interessante não são os valores
em si, mas a evolução prevista para as emissões no Brasil.
Sabemos que a maior parte das emissões hoje é oriunda do
desflorestamento e da agricultura, representando 75% das
emissões. As demais emissões que se referem à energia,
transporte, são relativamente baixas.
Ao analisarmos a evolução para 2030, percebemos que as
emissões para setores específicos como transporte aumen-

a traditional Private Equity Fund (FIP, in Portuguese) where the
equity is invested in companies that generate certified emission reductions. The benefit comes back to the FIP and its investors.
Here I'm not using carbon as an item of exchange, but as an
element of financial structuring. Only a few people in the world
are doing these operations: Brazil, England, and Spain.
For the world to become a sustainable place, we must know
how to charge the right price. You must at least determine a premium price, or part of the premium in a price equalization fund, or
any other financial arrangement that can have banks of the size
of the BNDES linked to it, and put the value of this on the table. It’s
not that we are losing money, but we are failing to earn more.

Géraldine Kutas

International Advisor, UNICA
I will discuss the role of ethanol and the sugar-energy sector
as a whole in the mitigation of climate change. UNICA has been
devoting a great deal of time and effort to this topic, especially

tarão de forma significativa. Isso quer dizer que apesar dos
esforços que fizemos com a matriz energética no Brasil, apesar de saber que nosso pecado original é o desmatamento,
o setor de transporte vai requerer uma solução. A solução
que temos hoje, com o uso de etanol, precisa ser ampliada. O mesmo estudo da McKinsey apresenta quais são as
soluções para a redução das emissões e quais os custos de
abatimento de cada tecnologia. Algumas soluções têm um
custo negativo de abatimento, e dentro destas, para o setor
de transportes temos o etanol de cana e o etanol de biomassa. Hoje trabalhamos com etanol de primeira geração, que é
excelente, mas já há pesquisas muito interessantes para ir
além das soluções que conhecemos hoje.
A matriz energética do Brasil é cada vez mais limpa. Em
2008, as energias renováveis representavam 45% da matriz
energética. Nenhum país no mundo faz isso. Realmente temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo.
A média mundial é de 12,7% de energias renováveis, assim,
podemos ficar orgulhosos de nosso resultado. A primeira
fonte de energia renovável no Brasil hoje é a cana-de-açúcar: etanol para transporte e bioeletricidade produzida a
partir do bagaço. A partir desses dois subprodutos da canade-açúcar, já fazemos uma contribuição significativa para
reduzir as emissões do Brasil.
Produzimos em 2008, 572 milhões de toneladas de canade-açúcar, que utilizamos para produzir açúcar, que é nosso
core business, 31 milhões de toneladas, mas também para

produzir 27 bilhões de litros de etanol e 3.600 MW de bioeletricidade. Hoje temos uma mistura obrigatória do etanol
na gasolina, de 20% a 25%. Nenhum outro país no mundo
tem uma legislação similar. Desde 2003, o Brasil fabrica
carros flex, que pode utilizar até 100% de etanol. Esse carro
foi um sucesso, sendo que 90% das vendas de carros novos
no Brasil são flex. As vendas e o consumo de etanol pode
aumentar porque o consumidor escolhe essa opção.
As usinas que produzem o açúcar e o etanol são autossuficientes energeticamente, produzindo a energia que
precisam para produzir os produtos a partir do bagaço, e
exportam o excedente de eletricidade para a rede nacional
de distribuição de eletricidade. Hoje, isso representa 3%
do consumo de eletricidade do Brasil. Com a mecanização
da colheita da cana-de-açúcar, que está avançando, e que
disponibiliza a palha para produzir mais eletricidade, acredita-se que até 2020, a bioeletricidade a partir de bagaço
deve representar 14% do consumo de eletricidade do Brasil.
Esse valor é bastante significativo e complementa bem a
produção de eletricidade a partir de recursos hídricos. Desde 2008, no Brasil se consome mais etanol do que gasolina,
mais de 50% do consumo para veículos leves é etanol, o que
obviamente tem um impacto substancial sobre a redução
de nossas emissões, por isso gostamos de afirmar que a gasolina é o combustível alternativo no Brasil, e não o etanol.
As emissões no setor de transporte vão aumentar. Claramente pode aumentar o consumo de etanol em veículos

in 2009, in view of the important negotiations in Copenhagen
at the end of the year, and also for the coming decades because
climate change is a global problem that requires urgent solutions for the long term.
Analyzing the evolution of emissions in Brazil, as published
by McKinsey in early 2009 under the title ‘Pathways to a LowCarbon Economy for Brazil,’ we can see that what is interesting
is not the absolute value as such, but the expected growth of
emissions in Brazil. We know that most of today's emissions
come from deforestation and agriculture, representing 75% of
emissions. The other emissions that relate to energy and transportation are relatively low.
Looking at the forecast through 2030, we can see that emissions for specific sectors such as transportation will increase
significantly. This means that despite the efforts we have made
with the energy matrix in Brazil, and in spite of knowing that our
original sin is deforestation, the transportation sector will require
a solution. Our current solution, with the use of ethanol, must be
expanded. The same McKinsey study presents solutions for reducing emissions and what are the abatement costs for each technology. Some solutions have a negative abatement cost. Among
these, in the transportation sector we have sugarcane ethanol

and biomass ethanol. Today we are working with first generation
ethanol. This is excellent, but there is already some very interesting research to go beyond the solutions that we have today.
The Brazilian energy matrix is becoming increasingly clean. In
2008, renewables accounted for 45% of the energy matrix. No
country in the world reaches that. The fact is that we have one of
the cleanest energy matrixes in the world. The global average for
renewable energy is 12.7%, so we can be proud of our result. The
leading source of renewable energy in Brazil today is sugarcane,
producing ethanol for transportation and bioelectricity generated from bagasse. These two sugarcane byproducts already make
a significant contribution to reducing emissions in Brazil.
In 2008 we produced 572 million tonnes of sugarcane. We used
this to produce 31 million tonnes of sugar, which is our core business, but also to produce 27 billion liters of ethanol and 3,600
MW of bioelectricity. Today Brazil has a legally-established mixture of between 20% and 25% of ethanol in gasoline. No other
country in the world has similar legislation. Brazil has produced
flex-fuel cars since 2003. These can run on up to 100% ethanol.
These cars have been a success, and 90% of new car sales in Brazil are flex-fuel models. Sale and consumption of ethanol may
increase because the consumer chooses this option.
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leves graças ao carro flex, mas precisamos poder expandir
o uso de biocombustível para outras formas de transporte.
Temos experiências interessantes com o ônibus a etanol.
Várias capitais da Europa adotaram esse tipo de ônibus,
que funcionam com 95% de etanol e 5% de aditivo. Há um
projeto piloto em São Paulo, que conta com o prefeito Kassab, que é favorável a estender essa experiência. Em 2009,
a Honda lançou a primeira moto com biocombustível, que
é muito importante em cidades como São Paulo que tem
alto uso de serviços de motoboy. Há pequenos aviões, como
o modelo Ipanema da Embraer, que voam com etanol, além
de outras experiências com outros construtores para uso de
biocombustível em aviões.
Também há novos produtos a partir da cana-de-açúcar,
que não o etanol. Temos experiências feitas para produzir
novas moléculas como biobutanol, diesel de cana, e gasolina de cana. Parece que nossa matéria prima, a canade-açúcar, vai servir para o desenvolvimento de novos
combustíveis limpos, e poder estender o uso de biocombustíveis para outros meios de transporte que hoje não
podemos alcançar.
O etanol também é usado fora do setor de transporte, servindo como matéria-prima para a álcool-química, para produção de bioplástico. Usando etanol como matéria-prima,
são extraídas 2,5 toneladas de carbono equivalente para cada

tonelada de produto produzido, quando o caminho normal,
com nafta, emite 2,5 toneladas de carbono equivalente.
Como temos um altíssimo balanço energético na produção
de etanol, podemos produzir 9.3 unidades de combustíveis renováveis usando uma unidade de combustível fóssil, valor que
nenhum biocombustível hoje atinge. Também temos grande
redução de gases de efeito estufa, segundo dados da Agência
Internacional para Energia, publicados no final de 2008, baseado em mais de 60 estudos que contemplam a análise de ciclo
de vida de biocombustíveis. Nosso etanol pode reduzir em até
mais de 100% as emissões, graças à produção de bioeletricidade. Esses resultados podem ser comparados aos resultados
esperados com tecnologia de segunda geração. Mas o nosso
ainda é um biocombustível de primeira geração, e sabemos
que o debate entre primeira e segunda geração quase não
existe no Brasil, em termos de eficiência. Nosso debate se refere ao uso de celulose para fazer mais bioeletricidade limpa ou
para fazer etanol de segunda geração. Até daria para fazer os
dois, usando a celulose para fazer etanol de segunda geração e
a linina para fazer bioeletricidade.
Qual é a aceitação de nosso produto no mundo dos instrumentos para reduzir as emissões do ponto de vista internacional? A maioria dos projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo são, no Brasil, na parte de energia renovável
– 50%. O Brasil é o terceiro receptador de MDLs no mundo. Os
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The mills that produce sugar and ethanol are energy self-sufficient; they produce the power they need for their industrial processes from bagasse and sell the surplus via the national electricity grid. Today, this represents 3% of total electricity consumption
in Brazil. The mechanization of sugarcane harvesting is advancing,
and that will provide the sugarcane straw to generate more electricity. Projections are that by 2020, bioelectricity from bagasse
should represent 14% of Brazil’s total electricity consumption. This
significant amount of power complements the country’s production of electricity from hydropower sources.
Brazil has consumed more ethanol than gasoline since 2008.
More than 50% of fuel consumption for light vehicles is ethanol, and this obviously has a substantial impact on reducing our
emissions. So we like to say that in Brazil, gasoline, not ethanol,
is the alternative fuel.
Emissions will increase in the transportation sector. Clearly we
can increase ethanol consumption in light vehicles thanks to the
flex-fuel car, but we need to expand the use of biofuel for other
forms of transport. We have interesting experiences using ethanol as fuel for buses. Several European capitals have adopted
buses that run on 95% ethanol with a 5% additive. There is a pilot project in São Paulo, supported by Mayor Kassab who is in favor of expanding that experiment. In 2009, Honda launched the
first motorbike using biofuel. This is very important in a city like
São Paulo that uses a lot of motorbike delivery services. There are
also small aircraft flying on ethanol, for example Embraer's Ipanema model, and other manufacturers are conducting experiments to use biofuel for aircraft.
There are also new products from cane sugar, in addition to
ethanol. We have conducted experiments to produce new molecules such as biobutanol, sugarcane diesel and sugarcane
gasoline. It seems that our raw material, sugarcane, will serve to
develop new clean fuels and could extend the use of biofuels to
other means of transport that are currently out of our reach.
Ethanol is also used outside of the transportation sector, serving as raw material for the ethanol-chemical industry to produce
bioplastics. By using ethanol as raw material, we can extract 2.5
tonnes of carbon equivalent for each tonne of product produced.
By comparison the normal pathway, based on naphtha, emits 2.5
tonnes of carbon equivalent.
Since we have a very high favorable energy balance in ethanol production, we can produce 9.3 units of renewable fuel using one unit of fossil fuel. No other biofuel today comes close to
that value.
According to data from the International Energy Agency, published in late 2008 and based on lifecycle studies of more than
60 biofuels, we also achieve a great reduction in greenhouse
gases. Our ethanol can even reduce emissions by over 100%
when we count in the production of bioelectricity. These results
can be compared to expected results from second-generation
technology. But ours is still a first-generation biofuel, and we
know that the debate between first and second generation is

almost nonexistent in Brazil in terms of efficiency. Our discussions refer to the use of cellulose to generate additional clean
bioelectricity or to make second generation ethanol. It is even
possible to do both, using cellulose to make second generation
ethanol, and lignin to generate bioelectricity.
What is the international acceptance of our product, in terms
of instruments to reduce emissions? Most Clean Development
Mechanisms projects in Brazil are for renewable energy – 50%.
Brazil is the third largest recipient of CDMs in the world. First
is China, then India, and then Brazil. Within this overall picture
for renewable energy, 32% of our projects are cogeneration using
bagasse. We have 28 registered projects and 29 projects undergoing validation. The problem is that the capacity of our sector
to reduce emissions is not widely recognized, and in fact is concentrated in cogeneration projects – nothing for ethanol or new
biofuels.
We did an analysis at UNICA to know what we are using, and
what other kinds of projects could benefit from the CDM. The
first two are the utilization of sugarcane biomass for cogeneration of electricity and retrofit of low-pressure boilers for high
pressure boilers. These are both already used, and are successful.
But we have other projects that could emerge. One is processing
vinasse to extract methane. This is in the early stages, but there
is methodology that can be developed. And there are various
other projects for which there is not yet a methodology.
The sector must first make an effort to develop the methodology, before presenting projects such as using ethanol to replace
diesel in stationary motors, reforestation of permanent preservation areas, reforestation of areas using biomass for electricity cogeneration, elimination of burning in the cane fields, and
building pipelines to transport ethanol.
Our main product, the production and consumption of ethanol, offers the greatest mitigation potential but is not eligible
for the current CDM mechanism. Why is this? First, because
we have a problem with additionality, because there is mandatory blending of ethanol with gasoline in Brazil. And as soon
as there is legislation, there is no additionality. There is also a
problem with the basic definition, with monitoring the property of credit claims. Who gets the credit? The consumer, the
producer, the distributor, or the manufacturer of the flex-fuel
car? Nobody knows. And then there is a problem in defining the
limits of the projects.
We believe that the Copenhagen negotiations – which are
likely to continue in 2010 – already include the commitment to
reform the CDM mechanism. This will help developing countries
like Brazil that make so much effort to develop adapted and economical technologies that are available to emerging countries
and also to the 100 countries around the world that produce
sugarcane. These are developing countries that could take advantage of such technologies to reduce emissions. These countries need incentives, and the CDM system should be reformed
accordingly.
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primeiros são os chineses; os segundos, os indianos; e bem
atrás, o Brasil. Dentro desse panorama de energia renovável,
32% dos projetos são de cogeração a partir de bagaço. Temos
28 projetos registrados e 29 projetos em validação. O problema é que a capacidade de redução de nosso setor é pouco reconhecida, e na verdade, é concentrada nos projetos de cogeração. Nada para etanol, nada para novos biocombustíveis.
Na UNICA, fizemos uma análise para saber o que estamos
utilizando, e que tipos de outros projetos poderiam beneficiar desse mecanismo de desenvolvimento limpo.
Os dois primeiros, que é o aproveitamento da biomassa da
cana para cogeração de eletricidade e o retrofit de caldeiras
de baixa pressão para caldeiras de alta pressão já são utilizados e já são um sucesso. Mas temos outros projetos que
poderiam surgir. Um é o processamento da vinhaça para
aproveitamento do metano, que está em estágio inicial, mas
existe metodologia e pode ser desenvolvido. E uma série de
projetos para os quais não existe metodologia. O setor deve
primeiro fazer um esforço para desenvolver a metodologia,
antes de apresentar projetos como o uso do etanol em frotas
cativas, em substituição ao diesel, reflorestamento de áreas
de preservação permanentes, reflorestamento de áreas com
aproveitamento da biomassa para cogeração de eletricidade,
eliminação do uso do fogo na colheita da cana e construção
de dutos para transporte de etanol.

A produção e o consumo de etanol, principal produto da
indústria, com o maior potencial de mitigação, não é elegível para o mecanismo atual de MDL. Por quê? Temos um
problema com adicionalidade, primeiro porque há uma
mistura obrigatória na gasolina do Brasil. A partir do momento em que há uma legislação, não há adicionalidade. Há
um problema com definição de base, com monitoramento
em propriedade dos créditos, para quem vai o crédito? Para
o consumidor, para o produtor, para o distribuidor, para o
construtor do carro flex? Não se sabe. E há um problema na
definição de limites dos projetos.
Acreditamos que as negociações em Copenhagen que devem perdurar em 2010 já incluem o compromisso para reformar esse mecanismo de MDL. Isso vai ajudar países em
desenvolvimento como o Brasil que fazem tanto esforço
para desenvolver tecnologias adaptadas, e que não são tão
caras, estando ao alcance de países emergentes e também
dos 100 países no mundo que produzem cana-de-açúcar.
São países em desenvolvimento que poderiam aproveitar
as tecnologias para reduzir as emissões. Estes países precisam de incentivos, e o sistema de MDL deve ser reformado
nesse sentido.
Achamos que a produção de etanol, obviamente, não é a
única solução para reduzir as emissões do setor de transportes. Outra solução é o aumento da eficiência energética dos

Evolução das emissões GEE no Brasil 2005-2030
Greenhouse gas emissions - Brazil, 2005-2030

Ethanol is obviously not the only solution to reduce emissions
from the transportation sector. Another solution is to increase
the energy efficiency of motors, but both are compatible and
complementary. We can have more efficient engines that use
biofuels. Anyway, ethanol and biofuels from sugarcane constitute a real alternative, one that is important in promoting the
mitigation of global warming effects and are a solution that is
within reach of consumers today. There are not future solutions.
In truth, with respect to climate change there is no time to lose.
We believe that demand for sugarcane biofuel in particular
will grow, not just because of CDM mechanism, not only because there is a voluntary carbon market, but mainly because developed countries are adopting goals to reduce their emissions.
They will have to find tools to meet targets and cap-and-trade
systems. Sugarcane biofuel is a tool available now that can function in today's world. Obviously, this will bring many benefits and
opportunities for other developing countries that produce sugar.
Today, there are more than 100 countries around the world that
do not have at their disposal the much more complicated and
expensive technologies that are developed in richer countries.
This brings democratization of energy, promotes the development of new technologies, creates opportunities for rural jobs
and exports, promotes diversification of farmers’ income and, of
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motores, mas ambas são compatíveis e complementares.
Podemos ter motores mais eficientes com o uso de biocombustíveis. De qualquer forma, o etanol e os biocombustíveis
a partir da cana são uma alternativa real, importante na
promoção da mitigação dos efeitos do aquecimento global
e são uma solução que está hoje ao alcance dos consumidores. Não são soluções futuras. Na verdade, com relação à
mudança climática, não há tempo a perder.
Acreditamos que a demanda pelo biocombustível de
cana em particular vai crescer. Não só devido ao mecanismo de MDL, não só porque existe um mercado volun-

tário de carbono, mas principalmente porque os países
desenvolvidos estão adotando metas para reduzir suas
emissões. Existem metas, e sistemas de cap-and-trade, e
terão que encontrar instrumentos para cumprir com essas metas. O biocombustível a partir de cana é um instrumento disponível hoje, que pode funcionar no mundo de
hoje. Obviamente, isso trará muitos benefícios e muitas
oportunidades para outros países em desenvolvimento
que produzem cana. Hoje, são mais de 100 países no mundo que não têm a seu alcance as tecnologias muito mais
complicadas e caras que são desenvolvidas nos países de-
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course, the generation and sale of carbon credits. We know that
poverty is also a factor in emissions.
Brazil has taken great strides to reduce its emissions. Several policies have been adopted in this context. First, the National Climate
Change Plan sets ambitious goals for reducing deforestation, with
zero illegal deforestation by 2015; increased consumption of biofuels in the transport matrix; and the commitment to maintain the
high participation of renewables in our electricity matrix.
There are also state policies to reduce emissions. In the case
of São Paulo, there are positive incentives with voluntary targets
for the sector and the voluntary registration of emissions. The

energy sector has a target to reduce emissions by 20% through
2020. There is also a norm published by IBAMA for thermoelectric plants, establishing a commitment to offset their emissions.
One third should be offset by planting trees and the other two
thirds through investments in other forms of clean energy. We
already see embryonic measures for a cap-and-trade system,
which could exist in Brazil.
Climate change is a global problem that can be tackled only
if the international community as a whole takes meaningful action quickly. It’s not enough for the United States to adopt capand-trade; it’s not just the European Union’s new policy adopted
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senvolvidos. Isso traz democratização da energia, promoção do desenvolvimento de novas tecnologias, geração de
empregos nas zonas rurais, oportunidades de exportação,
diversificação da renda do produtor e, é claro, a geração e
a venda de créditos de carbono. Sabemos que a pobreza
também é um fator de emissões.
O Brasil já deu grandes passos para reduzir as emissões
do país. Várias políticas públicas foram adotadas nesse
sentido. Primeiro, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, que tem metas ambiciosas para redução do desmatamento, com zero de desmatamento ilegal em 2015, o
aumento do consumo de biocombustíveis na matriz de
transporte e o compromisso de manter elevada a participação da energia renovável na nossa matriz elétrica. Também
há políticas estaduais para reduzir as emissões. No caso de
São Paulo, há incentivos positivos com metas voluntárias
por setor e registro voluntário das emissões. Também há
uma meta para o setor energético de redução de 20% das
emissões para 2020. Também há uma normativa do IBAMA
para termoelétricas, com um compromisso de compensar
suas emissões. Um terço deve ser feito através do plantio de
árvores e os outros dois terços mediante investimentos em
outras formas de energia limpa. Já são observadas medidas
embrionárias do sistema cap-and-trade que poderia existir
no Brasil.
A mudança climática é um problema global que só poderá ser enfrentado se a comunidade internacional como um
todo tomar ações significativas rapidamente. Não basta os
EUA adotarem o cap-and-trade, não é só a União Européia

com a nova diretiva adotada em 2008 de redução em 20%
para 2020, é um esforço conjunto da comunidade internacional.
Sabemos que as emissões passadas do Brasil não provocaram as atuais mudanças no clima, porém as emissões do
Brasil hoje já são significativas. E vão crescer. Assim, ninguém afirma que o Brasil é responsável pelas emissões
passadas e pela mudança do clima hoje, mas não podemos
seguir com esse argumento, que é cientificamente inquestionável, para justificar uma posição defensiva.
O Brasil tem todos os elementos para ser um líder nas
questões do clima. Nossa matriz energética fala por si só.
Poderíamos ter uma economia de baixo carbono. Podemos assumir o leadership nessas negociações. Com nossas recomendações, mais debate será gerado no setor e
entre setores, envolvendo o setor privado no Brasil nessas
discussões. Temos muitos ativos a nosso favor para estar presente nessas negociações e para realmente gerar
oportunidades a partir da redução de emissões. Devemos
elaborar estudos para identificar as melhores opções para
reduzir as emissões no Brasil, com a melhor relação custo
e benefício.
Também devemos participar mais ativamente como setor empresarial nas negociações do clima. Já há políticas
públicas definidas e as vantagens comparativas de nosso
país permitirão assumir a liderança nessas discussões com
posicionamentos inovadores. Para isso, temos de ser proativos e repensar nossa atuação nas negociações e ser realmente o fator da mudança.

in 2008 to reduce emissions by 20% through 2020; we need a
joint effort by the international community.
We know that Brazil’s past emissions did not cause the current climate changes, but Brazil's emissions today are already
significant. And they will grow. So, nobody says that Brazil is
responsible for past emissions and for current climate change,
but we can not carry on with that argument – which is beyond
scientific dispute – to justify a defensive position.
Brazil has all the elements needed to be a leader on climate
issues. Our energy matrix speaks for itself. We could have a low
carbon economy. We can assume leadership in these negotiations. With our recommendations, further discussion will be

generated within the sector and across sectors. The private sector in Brazil will be involved in these discussions. We have many
advantageous assets to bring to the table in these negotiations
and to really generate opportunities through reduced emissions.
We must conduct studies to identify the best options to reduce
emissions in Brazil, with the best cost-benefit relationship.
We, the business sector, must also participate more actively in
climate negotiations. Public policies have already been defined
and our country’s comparative advantages will allow it to take a
lead in these discussions, adopting innovative positions. To this
end, we must be proactive and rethink our role in the negotiations, to be a real force for change.
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Construindo o novo mercado
Building the new market

Dia 3 AM - Sessão Plenária

Mercado global vs. doméstico

D

efendemos três pontos básicos junto a governos
do mundo inteiro: neutralidade tecnológica para
que todas as tecnologias tenham a oportunidade
de oferecer ao mercado critérios de desempenho; neutralidade de matéria-prima e sustentabilidade de matériaprima no decorrer do tempo; e períodos de subsídio para
que, se os governos optarem por subsidiar estes produtos
e tecnologias diferentes, que seja feito de maneira justa.

Michael McAdams
Presidente, Associação
de Biocombustíveis
Avançados, EUA

President, Advanced
Biofuels Association,
USA

We advocate three basic things for governments around the
world: technology neutrality so that every technology has an
opportunity to bring performance criteria to the market; feed
stock neutrality and feed stock sustainability moving forward
over time; and subsidy periods so that if governments opt to
subsidize these different products and technologies they do it
on a level playing field.
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empre que venho ao Brasil, fico intrigado pelo fato
de vocês serem tão obsessivos com mercados globais quando deveriam se preocupar com duas outras
questões: como podem melhorar e aumentar o mercado
e reduzir o uso de combustíveis fósseis e como podem
convencer a sociedade civil que os biocombustíveis são
melhores do que as alternativas. Se queremos atender estas questões, precisamos trabalhar juntos. Estou menos
interessado na questão do mercado global, pois se conseguirmos solucionar estas duas questões, o mercado global
acontece de maneira natural.

Rob Vierhout

Secretário Geral,
Associação Européia de
Bioetanol (eBio)

Secretary General,
European Bioethanol
Fuel Association (eBio)

Every time I come to Brazil I am puzzled by the fact that you
are so obsessed with global markets, whereas you should really
be concerned about two other issues: how can you improve
and increase the market and reduce the use of fossil fuel; and
how can we convince civil society that biofuels are better than
the alternatives. If we want to address these issues, we need
to work together. So I am less interested in the question of the
global market, because if we can deal with these two issues,
the global market will happen naturally.

Day 3 AM - PLEnary SESSION

Global vs. domestic market

D

everíamos estar trabalhando juntos como uma
indústria global de biocombustíveis para expandir os combustíveis com menor teor de carbono
pelo mundo, criar novos mercados e garantir que estamos
maximizando a produção mundial e o uso de combustíveis renováveis como o etanol. Isso significa incentivar
a produção de etanol em outros países além dos EUA,
Brasil e parte da Europa. Como fazermos isso é aberto à
discussão, mas há muito que podemos fazer juntos. Vocês
no Brasil e nós nos EUA tivemos muito sucesso, mas há
aqueles que se sentem confortáveis com a situação atual,
com a dependência do petróleo, por isso somos objeto de
muitos ataques. Precisamos trabalhar juntos como uma
comunidade global para nos defendermos destes ataques.
Basicamente, muita coisa nos une.

Bob Dinneen

Presidente e CEO,
Associação de
Combustíveis
Renováveis (RFA), EUA

President and CEO,
Renewable Fuels
Association (RFA), USA

We should be working together as a worldwide biofuels industry to expand low carbon fuels across the globe, to build
new markets and ensure that we are maximizing the world’s
production and use of renewable fuels like ethanol. That means
encouraging the production of ethanol in other countries beyond the United States, Brazil and some in Europe. How we do
that is open to discussion but there’s a lot that we can be working on together. You in Brazil and we in the United States have
seen great success but there are those who are comfortable
with the status quo, with dependence on petroleum, so a number of attacks are coming our way. We need to work together
as a worldwide community to refute those attacks. Fundamentally there’s a lot that unites us.

A

oportunidade que o etanol representa para os países com menor renda é algo que merece muito
mais atenção e ter o etanol e os biocombustíveis
como commodities seria uma grande contribuição. Precisamos trabalhar juntos e informar melhor todos aqueles
que são contrários aos biocombustíveis sobre sua importância para os países em desenvolvimento. A oposição aos
biocombustíveis significa a perda de uma oportunidade
extraordinária para os países em desenvolvimento.

André A. Corrêa do
Lago

Ministro, Departamento
de Energia, Itamaraty

Minister, Energy
Department, Brazilian
External Affairs Ministry

The opportunity that ethanol represents for lower income
countries is something that deserves much more attention,
and having ethanol and biofuels in general as real commodities would contribute enormously. We must work together and
better inform all those who are against biofuels of their importance for developing countries. Opposing biofuels means losing an extraordinary opportunity for developing countries.
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ós nos preocupamos com o mercado global porque sabemos que o caminho para a independência energética não é feito pelo isolamento.
O etanol de diferentes matérias-primas e outros biocombustíveis – é esse o mundo que esperamos. Durante grande parte da década de 90, o Brasil produziu mais açúcar do
que etanol e nós éramos importadores líquidos de etanol.
Acho que compramos muito dos EUA.
Acreditamos que esse mercado não deveria ser composto
por diversas ilhas isoladas, mas um mundo interconectado,
interdependente. Isso significa que temos desafios comuns
e que devemos trabalhar juntos. Acho que já estamos trabalhando juntos. Já enfrentamos juntos muitas críticas, e
isso vai continuar, mas também precisamos reconhecer
que há diferenças entre nós, embora 99% do tempo estejamos de acordo. Devemos procurar não criticar um ao outro,
para tentar solucionar quaisquer diferenças o máximo possível entre nós, concordando em discordar.
O desafio final é garantir que entendemos que só porque o etanol de cana-de-açúcar reduz as emissões de gases de efeito estufa em até 90%, não significa que o Brasil
reduziu as emissões de gases de efeito estufa em 90%.

Joel Velasco

Representante, América
do Norte, UNICA

Chief Representative North America, UNICA

We care about global markets because we know that the
road to energy independence is not through isolation. Ethanol
from multiple feedstocks, and other biofuels – that is the world
we look for. Throughout much of the 1990s Brazil produced
more sugar than ethanol and we were net importers of ethanol. I think we bought a lot from the United States.
We believe that this market should not be just a bunch of isolated islands but an interconnected world, an interdependent
world. That means we have common challenges and we should
work together. I’d say we’ve been working together a lot. We have
taken and will continue to take heat together, but we also need
to recognize that there are differences amongst us, although
99% of the time we’re all in agreement. We should always seek
not to criticize each other; to work out any differences as much
as we can amongst ourselves and then agree to disagree.
The final challenge is to make sure we understand that just
because sugarcane ethanol reduces greenhouse gases by 90%
does not mean that Brazil has reduced its greenhouse gases
emissions by 90%.

142 São Paulo Ethanol Summit 2009

D

ezoito países estão fornecendo biocombustíveis
para o Reino Unido, dos quais o Brasil representa
aproximadamente 13% no total, e 80% do etanol.
A realidade é que os 27 estados-membros da União Européia em alguns anos devem se abrir ao que deve ser um
alto uso dos biocombustíveis. Essa é uma enorme oportunidade econômica, mas não a qualquer preço. As expectativas dos clientes estarão muito voltadas para a sustentabilidade. Isso representa uma oportunidade e um desafio
para o Brasil e para outros países que desejam atender estes mercados. Sinto a vontade nesta sala e certamente por
parte da UNICA em vencer estes desafios, mas também é
possível que a oportunidade seja perdida. O não aproveitamento pleno das oportunidades econômicas apresentadas por um mundo que percebeu que é possível ter um
alto teor de biocombustíveis no setor de transportes seria
uma desvantagem para o Brasil.

Nick Goodall

CEO, Agência de
Combustíveis
Renováveis, Reino Unido

CEO, Renewable Fuels
Agency, UK

Eighteen different countries are now providing biofuels into
the UK, of which Brazil represents about 13% overall and 80%
of the bioethanol. The reality is that the 27 member states of
the European Union will open up in a couple of years’ time
to what is very likely to be high usage of biofuels. That’s an
enormous economic opportunity, but not at any price. Customer expectations will be for high sustainability. That presents both an opportunity and a challenge for Brazil and other
countries wishing to supply those markets. I can sense a will
in this room and certainly at UNICA to meet these challenges
head on, but it’s equally possible that this opportunity could
be missed. It would be a disadvantage to Brazil not to fully
embrace the economic opportunities presented by a world
that’s coming round to seeing that it is possible to have a
high biofuel mix in the transportation sector.

Debate: perguntas da platéia

>> André A. Corrêa do Lago
Precisamos lembrar que as exportações de etanol ainda
não representam a porcentagem (do total da produção brasileira) que muitas pessoas imaginam. Este ano foi um recorde, com quase 20%. Obviamente, as exportações são extremamente importantes, mas o que realmente precisamos
para que esse produto se torne uma commodity é de muitos
mercados com muitos produtores. Não vamos abandonar
um mercado a favor de outros. Estamos em uma etapa muito inicial da venda internacional de biocombustíveis; é uma
indústria que está nascendo na maioria dos países, exceto o
Brasil. Às vezes no Brasil, achamos que todo mundo entende
o etanol como nós entendemos pois crescemos com ele.

que na realidade não precisamos de importações. No entanto,
acredito que algumas empresas petrolíferas ou alguns estadosmembros da UE não ficariam felizes com essa atitude.
Há algumas questões muito importantes sobre as quais
deveríamos trabalhar juntos. A sociedade se preocupa em
demonstrar que estes biocombustíveis são bons. Vocês podem fazer biocombustíveis muito bons, mas se levarem
indiretamente para o desmatamento, as pessoas não vão
querer seu produto. A sustentabilidade não é uma barreira
não tarifária, não é uma distorção do comércio. Estes critérios se aplicam a todo tipo de biocombustível, seja procedente do Brasil, da Alemanha, da Espanha, ou da lua – é
preciso que cumpram com os critérios de sustentabilidade.
E os produtores europeus precisam mostrar mais provas do
que o Brasil.
Outra questão são os padrões técnicos, que não são um
obstáculo ao comércio. No começo de 2009, o Fórum Internacional de Biocombustíveis concluiu que não há obstáculos técnicos para o comércio de etanol. Para o biodiesel, sim,
mas para o etanol, não.

>> Rob Vierhout
Eu não seria contra a proposta “atitude corajosa” de maneira alguma, pois no mercado europeu temos capacidade de armazenagem para seis bilhões de litros e no ano passado houve
demanda para aproximadamente quatro bilhões, razão por-

>> Joel Velasco
Em um mundo contido com relação ao carbono, as pessoas querem substituir o petróleo por algo melhor. Podemos
falar em níveis, em como o meu biocombustível é melhor
que o seu, mas no final, é isso o que nos une.

O Brasil deveria tentar uma atitude corajosa contra as tarifas de importação dos EUA e da União Européia abandonando estes mercados e focando outros mercados?

Debate: Questions from the audience
Should Brazil attempt to make a bold statement about the import tariffs of the United Sates and the European Union by abandoning those markets and focusing on other markets?

>> André A. Corrêa do Lago
We have to remember that ethanol exports are not yet the
percentage (of total Brazilian production) that many people
think. This year was a record, at almost 20%. Obviously exports are extremely important but what we really need for
this product to become a commodity is many markets with
many producers. We’re not going to abandon one market in
favor of others. This is a very early stage in the international
marketing of biofuels; it’s a nascent industry in most countries except Brazil. Sometimes in Brazil we think that everybody understands ethanol like we do because we have grown
up with it.

>> Rob Vierhout
I wouldn’t be against such a bold statement at all because in
the European market we have storage capacity for six billion liters and last year there was demand for about four billion, so

actually we don’t need imports. However I believe certain oil
companies or some EU member states would not be happy with
such a bold statement.
There are some very important issues we need to work on
together. There is concern in society to demonstrate that these
biofuels are good. You can make very good biofuel but if it leads
indirectly to deforestation then people don’t want your product any more. Sustainability is not a non-tariff barrier, this is
not distorting trade. These criteria apply to every single batch
of biofuel, whether it’s coming from Brazil or Germany or Spain
or the moon, it needs to comply with the sustainability criteria. And European producers have to show more evidence than
Brazil does.
Another issue is technical standards. These are not an obstacle
to trade. Earlier this year the International Biofuels Forum concluded that there are no technical obstacles to trade in ethanol.
In biodiesel, yes, but not in ethanol.

>> Joel Velasco
In a carbon constrained world, people want you to replace oil
with something better. We can argue about degrees, about how
much better my biofuel is than yours, but at the end of the day
this is what brings us together.
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>> Bob Dinneen
Do ponto de vista da indústria de etanol dos EUA, não
achamos que vocês devem abandonar seus esforços no comércio internacional. Ficamos felizes com a concorrência
de suas exportações. Mas não queremos que os contribuintes americanos tenham de pagar por isso. Não há razão
para o Brasil abandonar um programa no qual já exporta
mais de 500 milhões de galões por ano para o nosso país.
O programa de etanol dos EUA não tem sido barreira para
entrada.
O programa dos EUA é construído a partir de um imposto
baseado no mercado. As refinarias recebem um incentivo
fiscal quando misturam etanol, seja etanol importado ou
nacional. Se os EUA abolissem a tarifa secundária que contrabalança esse incentivo fiscal, os contribuintes americanos estariam subsidiando o Brasil. Posso garantir que por
mais que amemos os brasileiros, nossos contribuintes não
querem subsidiar ainda mais a indústria que vocês criaram
com 35 anos de intervenção governamental.
O Brasil criou um programa do qual deveria se orgulhar, e
outros países precisam da oportunidade de replicá-lo para
que dêem início à produção de etanol. Nenhum país do mundo conseguiu construir e sustentar uma indústria de biocombustíveis sem ajuda significativa do governo. Estes países precisam ter a oportunidade de construir sua indústria sem ter
de subsidiar a produção de etanol vindo de outro lugar.
Não vamos chegar no Brasil ou na Europa ou qualquer outro lugar e pedir “Será que seu governo pode ajudar a subsidiar nossa indústria pois ainda estamos com dificuldades?”
Estamos incentivando outros lugares no globo a copiar o
que vocês fizeram, e o que fizemos, para que possamos aumentar a produção e o uso deste combustível e garantir
que ele se torne verdadeiramente um mercado global.
>> Michael McAdams
Quanto a pergunta básica “Se o Brasil deve abandonar
suas exportações?” a resposta é com certeza, não. As tecnologias avançadas que surgirão nesse setor vão exigir diversas
matérias-primas diferentes. Uma das coisas que os americanos precisam aprender é que o Brasil produz cana-de-açúcar
muito bem. Há diversas tecnologias novas que podem converter açúcar em combustíveis para aviões, diesel, e gasolina,
que podem evitar que os EUA tenham de gastar US$9 bilhões
em infraestrutura para usar outros tipos de moléculas.
É preciso observar as fontes de matérias-primas no mundo todo e o desafio global de cuidar da mudança climática para reduzir as emissões. Precisamos deixar de tentar
aprovar legislações protecionistas ou ser paternalistas, nos
eximindo das limitações advindas pela mudança climática. Precisamos oferecer ao cliente final um produto melhor
que trate da mudança climática e da demanda mundial por
petróleo, ao invés de viver no passado.

144 São Paulo Ethanol Summit 2009

Origem do bioetanol usado no Reino Unido
Origin of UK bioethanol fuel use
(04/2008 - 01/2009)
Brasil
Brazil

17%

Paquistão
Pakistan

1%

Reino
Unido
UK

Malawi

1%

81%

127.5

Também alguma
importação da Irlanda,
Suécia, outros / Also
some importation from
Ireland, Sweden, others

milhões de litros
million liters
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>> Joel Velasco
O crédito fiscal dos EUA para misturadores de etanol –
que são empresas petrolíferas, e não produtores de etanol
de milho – é de 45 centavos por galão. Graças ao bom trabalho do Bob com relação a Farm Bill (Lei da Agricultura) em
2008, a tarifa é atualmente de 54 centavos por galão mais
2,5% ad valorem – vamos falar só dos 54 centavos. Um não
compensa o outro. Bob vai dizer que apóia a paridade, mas
não vai fazer nada para consegui-la. Por quê? Porque não é
de seu interesse, pois a diferença de 10 centavos me mantém fora do mercado por enquanto.
>> Bob Dinneen
Construímos um mercado maior para todos nós, um mercado do qual o Brasil se beneficia hoje. Apoiamos a paridade
e acho que vai surgir. A única razão para a tarifa secundária
é para compensar a penalidade fiscal.
>> Nick Goodall
A pergunta foi feita para ser controversa. Em minha opinião, é bobagem se afastar de mercados que continuam a

Importações e a produção da UE
Total imports as share of EU production
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Exportações brasileiras de etanol para a UE
Ethanol exports from Brazil to the EU (1998-2008)
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>> Bob Dinneen
From the perspective of the U.S. ethanol industry we don’t
think you should abandon your efforts at international trade. We
welcome competition from your exports. We just don’t want to
have our taxpayers pay for it, that’s all. There’s no reason for Brazil to abandon a program under which you have exported some
500 million gallons per year to our country. The U.S. ethanol program has not been any barrier to entry on your part.
The U.S. program is founded on a market based tax. Refiners get
a tax incentive when they blend ethanol, whether that ethanol is
imported or domestic. If the U.S. were just to abolish the secondary tariff that offsets that tax benefit, then U.S. tax payers would
be subsidizing Brazil. I can assure you that as much as we love Brazilians, our taxpayers don’t want to further subsidize the industry
that you’ve built with 35 years of government intervention.

Brazil has built a program that you should be proud of,
and other countries need the opportunity to replicate it so
that they can get into ethanol production. No country in the
world has been able to build and sustain a biofuels industry without significant government assistance. Those countries need to be given the opportunity to build their industry
without having to subsidize the ethanol production from
some place else.
We’re not coming to Brazil or Europe or any place else and
saying “Will your government help subsidize our industry,
because we’re still struggling today?” We are encouraging
other places around the globe to replicate what you have
done, and what we have done, so that we can build up production and use for this fuel and make sure that it is a truly
global market.
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crescer. O Brasil tem um produto premium que pode ser facilmente vendido em muitos mercados. O Reino Unido tem
um grande compromisso com o mercado aberto, que consideramos como um modo essencial de garantir a segurança do suprimento. Buscamos o melhor para o consumidor,
mas também para encorajar o desenvolvimento econômico
que beneficia a todos.
>> André A. Corrêa do Lago
Temos de lembrar que quando nós brasileiros falamos
sobre etanol, estamos falando em energia; vocês estão falando de agricultura. Esse é um dos grandes problemas na
discussão sobre biocombustíveis no mundo. Estamos tentando substituir o petróleo por algo melhor. A questão de
pagar – ou não – uma taxa para entrar nos EUA é a seguinte: se existe um etanol produzido em um país em desenvolvimento que reduz as emissões de CO2 em três vezes mais
do que outro etanol, faz sentido deixar de usá-lo? Do ponto
de vista de agricultura, faz. Mas do ponto de vista ambiental e de energia, não faz.
Talvez possamos dividir a discussão. A agricultura é uma
discussão eterna. Houve a Rodada do Uruguai, a Rodada de
Doha e ninguém chegou a nenhuma decisão sobre a agricultura. Se vamos continuar com a discussão sobre agricultura, não vamos chegar em lugar algum.

Os diferentes obstáculos dos EUA e da União Européia para
o etanol brasileiro realmente enfocam a proteção do meio
ambiente ou buscam basicamente proteger seus próprios interesses econômicos?
>> Rob Vierhout
As regras de sustentabilidade não existem para proteger
os produtores europeus. Pelo contrário, os produtores europeus precisam apresentar mais provas que os produtores
não europeus de que produzem de modo sustentável. Há
10 anos, o Brasil exportava três milhões de litros de etanol
para a Europa. Em 2008, vocês exportaram 1,5 bilhões de
litros. Há obstáculos para o comércio, mas não é verdade
que vocês não têm acesso ao mercado europeu. De todas
as importações de etanol para a Europa, 77% vem do Brasil.
Para importações comparadas à produção européia, a proporção é de mais de 50%. Assim, o mercado europeu está
bem aberto, e bastante equilibrado.
>> Joel Velasco
Desde o começo da Guerra do Iraque, o Brasil pagou mais
de meio bilhão de dólares em impostos de etanol para os
EUA. Mas o petróleo saudita entra nos EUA sem ter de pagar nada. É isso o que está errado. Se formos sérios sobre
a mudança climática, se formos sérios sobre tentar criar
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um mercado alternativo de combustíveis, qual é a lógica
em oferecer livre comércio para o combustível que sabidamente causa problemas e impor tributos para aquele que
não os causa? Garanto que não conseguiríamos aprovar no
Congresso um tributo que cobrasse ao menos um centavo
sobre cada barril de petróleo.
>> Bob Dinneen
Concordo que não faz sentido algum que os EUA não imponha um tributo ad valorem sobre o petróleo, enquanto
cobra 2,5% ad valorem sobre o etanol brasileiro. Isso deveria
ser corrigido. Deveria haver paridade nesta questão também. Mas quando dizemos que vocês pagaram US$500 milhões em tarifas aos EUA, é preciso reconhecer que houve
benefícios ao Brasil como incentivo fiscal.
Não devemos ampliar a discussão, estamos brigando por
um mercado tão pequeno. Não devemos canibalizar o mercado um do outro, devemos construir novos mercados. Devemos reconhecer que a meta é o petróleo e que a Mãe Terra
está morrendo devido à dependência do petróleo. Se não colocarmos combustíveis com baixo teor de carbono no mercado
rapidamente, as conseqüências serão desastrosas. Também
precisamos de valor econômico para essa redução de carbono.
Isso daria ao Brasil certo valor econômico adicional.

Por que não param de brigar e formam uma organização
internacional para promover o etanol? E quais são as possibilidades e conseqüências do etanol ser classificado como
um ativo ambiental pela OMC?
>> Rob Vierhout
Já criamos essa aliança global. Canadá, Europa, Argentina, África do Sul e Índia estabeleceram a Aliança Global
de Combustíveis Renováveis (GRFA) e estamos discutindo
exaustivamente para que a UNICA participe. Infelizmente,
isso ainda não aconteceu. Não é possível ter uma aliança
verdadeiramente global se um dos maiores produtores de
biocombustíveis não participar. A porta está aberta, então
venha discutir todas os 99% de questões sobre as quais
acordamos. Talvez discordemos em um 1% das coisas, mas
podemos solucionar isso.
>> Bob Dinneen
Convidamos a UNICA para participar (na GRFA). Mesmo
antes de a aliança ser formada, trabalhamos juntos em
diferentes cartas de intenções e projetos sobre questões
internacionais que foram surgindo e o sucesso de nossos esforços levou à formação da aliança. Esperamos que
a UNICA participe em algum momento, pois é um fórum
onde podemos concordar, e combater muitos dos aspectos
negativos sobre a indústria mundial de biocombustíveis.

Quando a gente fala da produção doméstica vis-à-vis a produção global de
etanol está falando de interesses nacionais ou de blocos, conflitantes em muitos
casos. Uma das questões centrais é que
uma alternativa energética, só pode ser
uma alternativa se ela fizer parte de uma
estratégia ou uma política global, e como
que as políticas nacionais se ajustam ou
se adaptam, ou impedem ou facilitam, à
formação dessa alternativa?

William Waack

Moderador - Moderador

When we talk about local versus
global production of ethanol we are
talking about the interests of nations
or blocs, and these are frequently conflicting. One of the central questions
is that an energy alternative will only
be an alternative if it is part of a global
strategy or policy, so how do national
policies adjust or adapt, or facilitate or
complicate, the construction of this alternative?

>> Michael McAdams

>> André A. Corrêa do Lago

On the basic question of “Should Brazil abandon its exports?” the
answer is absolutely no. The advanced technologies that are going to come into this sector will require a whole range of different
feedstocks. One of the things that Americans need to learn is that
Brazil grows sugarcane really well. There’s a range of new technologies that can take sugars and convert them into jet fuels, diesel and
gasoline. They might avoid the need for the United States to spend
US$9 billion in infrastructure to carry other types of molecules.
Look at the resource base of feedstocks around the world and
the global challenge to address climate change, to bring down
emissions. We need to quit trying to pass protective legislation,
or grandfathering ourselves out from climate change restrictions, and so on. We need to bring the final consumer a better
product that addresses climate change and the world demand
for oil, rather than living in the past.

We have to remember that when we Brazilians talk about
ethanol we’re talking about energy; you are talking about agriculture. This is one of the big problems in the discussion of biofuels in the world. We are trying to substitute oil for something
that is better. The issue of paying – or not – a duty to enter the
United States is as follows: If you have ethanol that is produced
in a developing country that reduces CO2 emissions by three
times more than another ethanol, does it make sense to keep it
out? From the agricultural point of view, yes it does. But from the
environmental and energy point of view, no it doesn’t.
Maybe we could separate the discussion. Agriculture is an eternal
discussion; we had the Uruguay Round, the Doha Round and nobody can reach decisions about agriculture. If we’re going to keep
the discussion on agriculture we’re not going to get anywhere.

>> Joel Velasco

Are the various U.S. and EU obstacles to Brazilian ethanol really
focused on protecting the environment, or are they basically for
protecting your own economic interests?

The U.S. tax credit for ethanol blenders – who are oil companies,
not corn ethanol producers – is 45 cents per gallon. Thanks to Bob’s
good work on the U.S. Farm Bill last year, the tariff is currently 54 cents
per gallon plus 2.5% ad valorem – let’s just say 54 cents. One does not
offset the other. Bob will immediately say he supports parity, but he
will not lift a finger for it. Why? Because it’s not in his interest, because 10 cents difference keeps me out of the market for a while.

>> Bob Dinneen
We have built a bigger market for all of us, one that Brazil is benefiting from today. We do support parity and I think it is coming. The
only reason for the secondary tariff is to offset the tax penalty.

>> Nick Goodall
The question was posed to be controversial. To my mind it’s
nonsense to walk away from markets that will continue to grow.
Brazil has a premium product that can easily be sold into many
markets. The United Kingdom is very committed to open trade;
we see that as a key way to ensure security of supply. We seek the
best for the consumer but also to encourage economic development that benefits all parties.

>> Rob Vierhout
The sustainability rules are not there to protect European
producers. On the contrary, European producers need to deliver
more evidence than non-European producers that they produce
in a sustainable way. Ten years ago Brazil exported three million
liters of ethanol to Europe. Last year you exported 1.5 billion liters. There are obstacles to trade, but it is not true that you don’t
have market access to Europe. Of all ethanol imports going into
Europe, 77% come from Brazil. For imports compared to European production, the share is over 50%. So the European market is
quite open, and it’s quite balanced.

>> Joel Velasco
Since the beginning of the Iraq war, Brazil has paid over half
a billion dollars in U.S. ethanol duty. But Saudi oil enters the U.S.
paying nothing. That is what’s wrong. If we’re serious about climate change, if we’re serious about trying to build an alternative
fuel market, then what is the logic of giving free trade to the one
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>> André A. Corrêa do Lago
Na verdade, brigamos só entre nós. Diante do pessoal de
petróleo, nós nos unimos. Trabalhamos juntos em muitos
fóruns internacionais. Você (Bob Dinneen) ajudou a criar o
mercado americano e a União Européia também decidiu criar
um mercado europeu para biocombustíveis. São duas etapas
essenciais pois enquanto os EUA e a UE não participavam das
discussões, o etanol e os biocombustíveis eram mera curiosidade de um país emergente. Hoje, são uma realidade nos dois
maiores mercados e temos de reconhecer isso.
O problema é que tanto nos EUA quanto na Europa, os
biocombustíveis tiveram início como uma política agrícola.
Era algo que tinha o apoio do lobby da agricultura e quando
falamos do lobby da agricultura, estamos falando em protecionismo. O que me preocupa é que quando entramos na
questão de sustentabilidade, basicamente os mais entusiastas quanto à sustentabilidade são os protecionistas.
>> Nick Goodall
Não tenho certeza se concordo com esta idéia de sustentabilidade e protecionismo. A única intenção do governo
do Reino Unido com o uso de biocombustíveis, que é bastante clara, é ver uma redução significativa nas emissões
de gases de efeito estufa. Os benefícios emergentes com
relação a desenvolvimento econômico, o setor agrícola ou
a segurança de fornecimento, são secundários. Se houvesse
relação entre sustentabilidade e protecionismo, não haveria tanta diversidade de matéria-prima e países de origem.
Apenas 6% dos biocombustíveis usados no Reino Unido é
de origem nacional, pois é mais barato importar.
>> Michael McAdams
No ultimo mês, falei com diversas organizações ambientais
internacionais e americanas e elas não estão tão seguras quanto aos biocombustíveis como as pessoas nesta sala. Há uma
divisão entre as principais organizações mundiais, referente
ao papel dos biocombustíveis ou se devemos apenas usar
veículos híbridos plug-in até lidar com seqüestro de carbono
como a solução para o futuro. Já em Washington, podemos
encontrar diversas disposições legislativas que distanciamse dos combustíveis líquidos, criando uma rede inteligente e
uma estrutura de transporte que baseada na eletricidade.
Uma coisa que acho confusa é que Bob (Dinneen) tem uma
produção de 15 bilhões de galões nos EUA. Meu pessoal está
apenas tentando entrar na produção. Ainda assim, na lei de
2007, vocês se isentaram das restrições de mudança climática. Por que não demonstram liderança? Por que não ajudam
a fazer parceria com as tecnologias avançadas? Por que não
acordamos em metas de sustentabilidade? Talvez possamos
propor nosso cap-and-trade para reduções de biocombustíveis, ao invés de fazer com que a comunidade ambiental imponha um cap-and-trade que não conseguimos cumprir.
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>> André A. Corrêa do Lago
Eis a questão. Temos de chegar a um acordo do que consideramos que é sustentabilidade. Para um país desenvolvido
como o Reino Unido, com menos de 3% de componentes renováveis em sua matriz energética, a sustentabilidade significa redução de CO2. Mas se vamos produzir biocombustíveis em países em desenvolvimento – que é onde estão
as oportunidades – devemos considerar o que realmente é
sustentabilidade: geração de renda, cogeração de energia,
produção de combustível de cozinha e substituição de petróleo, que é um dos grandes problemas dos países subdesenvolvidos e países de menor receita na África.
Além disso, estamos discutindo uma abordagem comum
sobre o que é sustentabilidade. Acho que isso é essencial.
O governo brasileiro é totalmente favorável às questões de
sustentabilidade. Acreditamos que somos excelentes nisso
e podemos ajudar outros países em desenvolvimento a fazer isso. Mas deve ser um debate justo e a sustentabilidade
deve ser definida por todos nós.
>> Bob Dinneen
A razão porque havia disposições na legislação dos EUA
para isentar projetos existentes foi porque as regras estavam sendo alteradas no meio do jogo, e é impossível investir
a menos que se conheça as regras. O fato é que nossa indústria está ficando mais eficiente. Nos últimos cinco anos reduzimos o consumo de energia em 25% e o consumo de água
em quase um terço. Acredito que quando a ciência permitir, o etanol produzido de grãos e o gás natural atenderão os
mesmos critérios de sustentabilidade que todos os demais
biocombustíveis deverão atender. Mas todos precisamos
trabalhar juntos para que haja um entendimento comum
quanto a métrica para medir o carbono. Nossa indústria nos
EUA está sendo penalizada por mudanças no uso da terra
que ocorrem em outros locais no globo, que são efeito direto
de outras pessoas e não nossos efeitos indiretos.

É um erro dizer que o etanol de cana-de-açúcar do Brasil é
equivalente ao etanol de milho dos EUA. O etanol de milho
se mostrou como sendo menos eficiente e mais prejudicial
ao meio ambiente, então por que não deixar o melhor combustível vencer?
>> Bob Dinneen
Discordo totalmente com a idéia de que o etanol de milho
seja prejudicial ao meio ambiente. Esse é um exemplo do que
estamos tentando evitar neste painel, tentando criticar um ao
outro – etanol bom e etanol ruim – pois todo etanol é melhor
que petróleo e precisamos de todos. De acordo com alguns padrões, o etanol brasileiro terá talvez uma pegada de carbono
melhor do que o etanol de milho. Talvez. Mas não sabemos se

fuel that we know causes trouble and tax the one that doesn’t? I
guarantee we couldn’t get an oil tax of just one penny per barrel
through Congress.

>> Bob Dinneen
I agree it makes absolutely no sense that the U.S. puts no ad
valorem duty on oil but puts a 2.5% ad valorem duty on Brazilian
ethanol. That should be corrected; there should be parity there as
well. But when you say you have paid US$500 million in tariffs to
the United States, you also need to acknowledge that there was
benefit that came back to Brazil in the form of the tax incentive.
Let’s not inflame the discussion; we are fighting over such a small
market. We ought not to be cannibalizing each other’s market; we
ought to be building new markets. We ought to recognize that the
target is petroleum and that Mother Earth is dying because of the
dependence on petroleum. If we don’t get low carbon fuels into the
marketplace quickly, the consequences will be dire. We also need to
get some economic value for that carbon reduction. This would potentially provide Brazil with some additional economic value.

Why don’t you all quit fighting and form an international organization to promote ethanol? And what are the possibilities and
consequences of ethanol being classified as an environmental
good by the WTO?

>> Rob Vierhout
We have built this global alliance already. Canada, Europe,
Argentina, South Africa and India established the Global Renewable Fuels Alliance (GRFA) and we have been discussing at
length with UNICA to join. Unfortunately this hasn’t happened
so far. You cannot truly have a global alliance if one of the biggest biofuel producers is not there. The door is open, so let’s discuss all the 99% of issues we agree upon. Maybe we disagree on
1%, but we can solve that.

>> Bob Dinneen
We have invited UNICA to participate (in the GRFA). Even before the alliance was formed we worked together on a number of
different letters and projects on international issues as they have
arisen and the success of those efforts led to the formation of the
alliance. We hope that UNICA will join us at some point because
it is a forum for us to agree, a forum for us to refute a lot of the
negative that is out there about the worldwide biofuels industry.

>> André A. Corrêa do Lago
In fact we only fight among ourselves; in front of the oil people
we are together. We work together in many international forums.
You (Bob Dinneen) helped create the American market, and the
European Union has also decided to create a European market for
biofuels. These are two essential steps because until the U.S. and
the EU joined in this debate, ethanol and biofuels were just a cu-

riosity from a distant emerging country. Now they are a reality in
the two biggest markets and we have to recognize this.
The problem is that in both the U.S. and the EU, biofuels started
as an agricultural policy. It was something that was supported by
the agricultural lobby, and when you talk about the agricultural
lobby you’re talking about protectionism. What worries me is that
when we get into the sustainability issue, basically the most enthusiastic people about sustainability are the protectionists.

>> Nick Goodall
I’m not sure I recognize that assertion about sustainability and
protectionism. The UK government’s clear and sole intent with biofuel usage is to see significant greenhouse gas reduction. Incidental benefits about economic development, the agricultural sector
or supply security are secondary. If the connection existed between
sustainability and protectionism, you would not see the diversity of
feedstocks and countries of origin. Just 6% of biofuels used in the
UK are of domestic origin, because it’s cheaper to import.

>> Michael McAdams
In the last month I’ve talked to several U.S. and international
environmental organizations and they’re not nearly as keen on
biofuels as the people in this room. There’s a split amongst major worldwide organizations about whether biofuels have a role
to play or whether we should just use plug-in hybrid vehicles before we deal with carbon sequestration as the path to the future.
Already in Washington you see a number of legislative provisions
that move away from liquid fuels towards creating a smart grid
and a transportation structure that is about electricity.
One thing I’m a little confused with is that Bob (Dinneen) has
15 billion gallons of production in the United States. My guys
are just trying to come into production. Yet in the 2007 law you
grandfathered yourself out of climate change restrictions. Why
don’t you show us the leadership? Why don’t you help partner
with the advanced technologies? Why don’t we agree some
sustainability goals? Maybe we could propose our own cap-andtrade for biofuels reductions, rather than have the environmental community give them to us in ways we can’t all meet.

>> André A. Corrêa do Lago
That is the point; we have to agree on what we consider sustainability. For a developed country like Great Britain, with less
than 3% of renewables in its energy matrix, sustainability means
CO2 reduction. But if we are going to produce biofuels in developing countries – which is where the opportunity lies – we must
consider what sustainability really is: income generation; energy
cogeneration; production of cooking fuel; and substitution of
petroleum which is one of the greatest burdens for under-developed and lowest income countries in Africa.
Also, we are discussing a common approach to what sustainability is. I think that is the key. The Brazilian government is totally favorable to sustainability issues; we think that we are excellent at that
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é de fato, pois não sabemos qual será a métrica. A sustentabilidade inclui trabalho; vai incluir impacto econômico. Vamos
considerar tudo isso antes de tirar conclusões de que o Brasil
é melhor. A única conclusão relevante que devemos enfocar é
que somos todos muito melhor que petróleo.
>> Rob Vierhout
Tenho de concordar com Bob nessa. Nós, na Europa, também estamos em meio a esta discussão sobre os efeitos indiretos das mudanças no uso de terras e não sabemos qual
será o resultado. Esta é uma discussão que a indústria não
está apoiando, pois terá grande impacto sobre nós e vocês.
A conclusão pode ser quanto ao não uso de biocombustíveis, o que seria dramático. E não podemos esquecer que
há forças que tentam nos aniquilar, seja biocombustível do
Brasil ou de outros países. Todos sabem quem está tentando nos impedir de produzir. Não devemos subestimar esta
discussão.
>> André A. Corrêa do Lago
O ponto defendido por Rob é muito importante. Acho que
a ideia por trás dos critérios de sustentabilidade é acabar
com os biocombustíveis. E para fazer isso de forma mais eficiente basta não permitir que biocombustíveis se tornem
uma commodity, não criar mais mercados e não estimular novos produtores. Nick foi gentil em dizer que o Reino
Unido aceitaria biocombustíveis de qualquer lugar, mas
se forem criados critérios complexos de sustentabilidade,
como mudança indireta no uso de terras, que é impossível
de medir, vão persistir dúvidas. Em geral, não haverá apoio
popular, não haverá investimentos nessa área e não haverá
novos produtores. Não vamos substituir 20 produtores de
petróleo por apenas um ou dois produtores de etanol. É isso
o que precisamos evitar. Infelizmente, essas coisas foram
criadas para acabar com o mercado como um todo.

Por que é bom fazer do etanol uma commodity e como seria a indústria de etanol do Brasil se o mercado de combustíveis no Brasil realmente fosse liberalizado?
>> Joel Velasco
Vamos esclarecer algumas coisas. Em média, o etanol e a
gasolina no Brasil são tributados por igual. Sim, os impostos são levemente menores em alguns estados, como São
Paulo, mas sejamos claros: o etanol concorre com a gasolina
e o Brasil hoje consome mais etanol do que gasolina. Na realidade, a gasolina brasileira não sofre aumento de preços
há três anos pelo simples motivo de que o etanol brasileiro
é muito mais competitivo. Sim, o Brasil determina um teor
de 25% de etanol na gasolina, mas o país consome aproximadamente 50% - duas vezes a determinação. O que fize-
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mos foi dar flexibilidade não só à indústria e ao mercado,
mas aos consumidores, para que possam escolher qualquer
dia em qualquer posto de combustível. O etanol concorre
com o petróleo, com o gás natural e com a gasolina, e não se
pode concorrer com estas commodities se o etanol não for
também uma commodity, se não for fungível e negociável.
Além disso, nos EUA há o que chamamos de “blend wall”,
ou “limite máximo para mistura”, e outros países estão batendo contra um limite também. Vai chegar o momento
em que não é possível colocar mais etanol no mercado. A
UNICA está enfocando em usar a tecnologia para seguir
adiante, não só com etanol, mas com outras moléculas. Por
isso estamos enfocando as commodities.
>> Bob Dinneen
Joel acaba de falar sobre uma das áreas em que podemos
e devemos trabalhar juntos, pois os EUA estão realmente se
dirigindo para essa blend wall. Estamos limitados a misturar
no máximo 10% de etanol em nossa gasolina e já misturamos aproximadamente 8%, em termos nacionais, e estamos
perto de atingir a blend wall. Estamos encontrando bastante
resistência para aumentar a blend wall para apenas 15%.
O Brasil mistura 25% e vejo os carros funcionando normalmente. Temos sofrido muita oposição nos EUA da comunidade de motores menores, mas no Brasil, eu vi cortador de grama
e motosserra. Suas motosserras cortam mesmo? Seus barcos
flutuam? Se ouvirem a discussão nos EUA, seria de imaginar
que nada disso pode acontecer com uma mistura superior
a 10%. Assim, o Brasil pode ser útil para o mercado nos EUA,
mostrando sua experiência e demonstrando a eficácia destas
misturas de alto nível. É um exemplo de como podemos trabalhar juntos se quisermos criar um mercado maior. Derrubar a
blend wall dos EUA deve ser uma das principais prioridades.
>> Michael McAdams
Quero mostrar outra maneira de solucionar o problema
da blend wall. Em nossa Associação de Biocombustíveis
Avançados, temos ao menos quatro empresas aptas a resolver seu problema com a blend wall, uma vez que podem
fazer uma molécula diferente do etanol e podem fazer as
moléculas nas instalações do Bob. Seria como um pacote
de software onde é possível ligar um fermento diferente
ou um organismo hospedeiro diferente e ao invés de fazer
etanol, um biobutanol seria feito ou um combustível para
jatos ou um diesel. Não haveria problema com blend wall e
não haveria degradação de ar limpo, pois estes compostos a
40% ou 50% não tem qualquer RVP, e são totalmente fungíveis. Além disso, como não precisam ser destilados, provavelmente diminuiriam a quantidade de energia necessária
para a produção, inicialmente em 25%. Temos a solução.
Chegará a vocês nos próximos três anos, e esperamos fazer
a parceria.

and we can help other developing countries to do that. But it must
be a fair debate and sustainability has to be defined by all of us.

>> Bob Dinneen
The reason there were grandfather provisions in the U.S. legislation
was because the rules were changing in the middle of the game, and
it’s impossible to invest unless you know what the rules are going
to be. The fact is that our industry is becoming much more efficient.
Through the last five years we have reduced our energy input by
some 25% and our water input almost a third. I am confident that
when all the science is in, ethanol produced from grain and natural
gas will be shown to meet the same sustainability standards that
every other biofuel is going to have to meet. But we all need to work
together so that there’s a common understanding of the metric to
measure carbon. Our industry in the U.S. is being penalized for landuse changes occurring elsewhere around the globe that are somebody else’s direct effect as opposed to our indirect effect.

It is a mistake to say that sugarcane ethanol from Brazil is
equivalent to corn ethanol from the U.S. Corn ethanol has been
shown to be less efficient and is damaging to the environment, so
why not just let the best fuel win?

>> Bob Dinneen
I completely reject the idea that corn ethanol is somehow
damaging to the environment. This is an example of what we
are trying to avoid in this panel, trying to demonize one another
– good ethanol and bad ethanol – because all ethanol is better
than petroleum and we need it all. Under some measurements
perhaps Brazilian ethanol will have a better carbon footprint
than corn ethanol. Maybe. But we don’t know if that’s the case
because we don’t know what the metric is going to be. And sustainability includes labor; it’s going to include economic impact.
Let’s look at all this before we jump to the conclusion that Brazil
is better. The only relevant conclusion that we should all focus
on is that we are all a lot better than petroleum.

>> Rob Vierhout
I must support Bob on this one. We in Europe are also having
this debate about indirect land-use change effect and we simply
don’t know what the outcome will be. This is a debate that the industry is not advocating because it’s going to hit hard on you and
on us. The outcome could well be that biofuels should not be used
at all. Now, that would be a dramatic outcome. And don’t forget
there are forces out there that are trying to kill us, whether it’s biofuel from Brazil or any other place. Everyone knows who is trying
to stop us from producing. So don’t underestimate this debate.

>> André A. Corrêa do Lago
The point Rob made is extremely important. I believe that the
idea behind the sustainability criteria is to kill biofuels. What will

kill biofuels most effectively is not allowing them to become a commodity, not creating more markets, and not stimulating new producers. Nick very kindly said the UK would welcome biofuels from
anywhere, etc, but if very complicated sustainability criteria are created, like indirect land-use change, which is impossible to measure,
then doubts will remain. In general you won’t have popular support, you won’t have investment in this area, and you won’t have
new producers. We’re not going to substitute 20 oil producers with
just one or two ethanol producers. That’s what we have to avoid.
These things unfortunately are made to kill the market as a whole.

Why is it good to make ethanol a commodity, and what
would Brazil’s ethanol industry look like if Brazil’s fuel market was truly liberalized?

>> Joel Velasco
Let’s get some things straight. On average, ethanol and gasoline
in Brazil are taxed pretty much the same. Yes, tax is slightly lower
in some states like São Paulo but let’s be clear: ethanol is competing against gasoline and Brazil today is consuming more ethanol
than gasoline. The reality is that Brazilian gasoline has not gone up
in price for three years for the simple reason that Brazilian ethanol
is so much more competitive. Yes, Brazil mandates 25% ethanol in
gasoline but the country is consuming about 50% - twice the mandate. What we’ve done is given flexibility not just to the industry
and the market but to consumers, so they can make that choice any
day at any fuel station. Ethanol is competing with oil, natural gas
and gasoline, and you can’t compete with these commodities if you
yourself are not a commodity, if you’re not fungible and traded.
Also, there is something in the United States called the “blend
wall”, and other countries are running into it. There will come a
point where you can put only so much ethanol into the market.
UNICA is focusing on taking that technology and moving it further, not just with ethanol but in other molecules. That is why
we are so focused on commodities.

>> Bob Dinneen
Joel just hit on one of the areas where we can and must work
together, because the United States is indeed careening towards
that blend wall. We are limited to blending at most 10% ethanol in
our gasoline and we have already blended in about 8% nationwide,
so we’re very close to hitting that blend wall. We’re meeting a fair
amount of resistance to increasing that blend wall to only 15%.
Brazil is blending 25% and I see cars running around just fine.
We’ve been getting a lot of opposition in the U.S. from the small
engine community but in Brazil I’ve seen lawn mowers and chain
saws. Do your chain saws actually cut? Do your boats float? If
you listen to the debate in the United States you’d think that
none of these things could possibly happen with more than a
10% blend. So Brazil can be extremely helpful to building the U.S.
market by testifying to your experience and demonstrating the
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>> Bob Dinneen
Concordo que isso vai acontecer. Esperamos ver estes combustíveis no mercado e na verdade, as empresas associadas
(à nossa associação) provavelmente serão produtoras. No
entanto, nosso problema é hoje e não daqui a três ou quatro
anos. Nosso problema é uma blend wall que tem impacto sobre o mercado hoje. Se quiser ter um mercado onde suas associadas possam oferecer misturas, precisamos agir agora.
>> Joel Velasco
Bob, você diz que precisamos cooperar, mas a UNICA afirmou publicamente que enviará comentários para dar apoio
ao aumento da blend wall. Fiquei surpreso ao ver um estudo
da Universidade do Missouri que afirma que o maior beneficiário de um aumento da blend wall seria o Brasil, pois as importações subiriam em 11% enquanto a produção de etanol
nos EUA seria de 4%. Estou tentando entender porque você
defende tão fervorosamente para que os produtores nos EUA
forcem esse aumento rapidamente, mas apoiamos a questão.
Acreditamos que da mesma forma que a produção de biocombustíveis deve ser feita de forma sustentável, o crescimento desta indústria deve ser feito de maneira sustentável.
Nossa associação e nossos associados não esperam apenas
um excelente 2009; esperamos um grande futuro produtivo,
sustentável e de sucesso para o mundo. Eu sei que hoje, 2009
é muito importante; colocar muito etanol no mercado agora
pode fazer com que o fluxo de caixa pareça bom, mas se tivermos problemas depois, é preciso reconhecer isso. A indústria dos EUA é muito pragmática quanto a isso. Quero deixar
claro que a UNICA apóia o aumento da blend wall, mas também reconhecemos que existem desafios a ser vencidos.
>> Rob Vierhout
Considero um luxo essa discussão sobre a blend wall dos
EUA, pois a Europa ainda está presa em 5%. Por que isso?
Porque a indústria não gosta do etanol, de jeito nenhum.
Na Europa, gostamos de motores a diesel. Gostamos tanto que todos os anos importamos 20 milhões de toneladas
do Tio Putin na Rússia e temos de enviar um volume igual
para o Tio Sam nos EUA, pois eles têm pouca gasolina. Nenhuma empresa petrolífera na Europa quer o etanol, pois
cada litro adicional de etanol significa a exportação de um
litro adicional de gasolina. Por que temos um mercado distorcido? Pois o diesel está sujeito à tributação bem menor
que a gasolina. Isso precisa mudar. É um grande problema.
Outro problema são os fabricantes de carros. Por que todos
os grandes fabricantes europeus de automotivos podem fazer veículos flex-fuel no Brasil? A Volkswagen foi a primeira
a apresentar veículos total flex no Brasil, mas se disser para a
Volkswagen na Alemanha que deveria fazer o mesmo na Europa, eles ficariam chateados e diriam que se trata de tecnologia brasileira e que não querem. Se fosse para introduzir mais
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veículos flex na Europa, criaremos um enorme mercado e provavelmente pediríamos para o Brasil exportar mais etanol.

A indústria de biocombustíveis precisa de uma voz internacional única?
>> Rob Vierhout
A resposta claramente é sim. E é muito importante que a
UNICA faça parte dessa aliança global.
>> Bob Dinneen
Concordo com Rob. Adoraríamos ver a UNICA na aliança.
Acho que deveríamos falar com uma única voz e precisamos continuar a trabalhar juntos para transmitir a importância dos biocombustíveis como fonte alternativa sustentável, economicamente viável e limpa.
>> André A. Corrêa do Lago
Precisamos falar com uma só voz sobre como os biocombustíveis podem ser bons. Mas não podemos ter a ilusão de
que os países falarão com uma só voz quando têm interesses diferentes. Precisamos separar as questões: o mercado
e a ideia dos biocombustíveis. Quanto aos biocombustíveis
como ideia, precisamos falar como uma só voz.
>> Nick Goodall
Eu era lobista, mas hoje sou regulador e tenho uma visão
diferente. Posso dizer que certamente há poder em fazer
uma união. As forças contrárias a vocês podem ser bem sucedidas devido a disputas internas entre países e entre tecnologias, com as pessoas afirmando que “minha invenção é
melhor que a sua atividade histórica”. É assim que aqueles
que se opõem a vocês encontram oportunidades para ridicularizar, derrubar e prejudicar.
Esse trabalho é muito importante e precisamos fazê-lo
corretamente. O futuro papel do combustível de transporte
renovável é tão óbvio que precisamos fazer de tudo para
que façamos direito. Mas não devemos nos comprometer
sobre questões relacionadas aos impactos sociais e ambientais; não são incompatíveis com bons negócios; têm a
ver com trabalhar de maneira a garantir que teremos o planeta que queremos, pelo tempo em que pudermos mantêlo. Portanto, por favor, trabalhem juntos.
>> Michael McAdams
Se a AT&T fizesse com que todos falassem com uma só voz,
hoje ninguém teria celular. Tenho uma visão um pouco diferente, pois precisamos de diferentes vozes. É uma boa idéia a
de que devemos falar em uma só voz sobre biocombustíveis.
Mas também precisamos de criatividade e inovação. Precisamos de novas tecnologias para atender diferentes proble-

efficacy of these higher-level blends. It’s an example of where we
must work together if we want to build a bigger market. Lifting
that U.S. blend wall has got to be a top priority.

>> Michael McAdams
I want to offer another way to fix that blend wall problem. In
our Advanced Biofuels Association we have at least three or four
companies who’ll be able to tackle your problem with the blend
wall because they’ll make a molecule different than ethanol and
could actually make the molecule in Bob’s facilities. It would be
like a computer, like a software package where you would plug
in a different yeast or a different host organism and instead of
making ethanol you’d make a biobutanol, or a lovely jet fuel, or a
lovely diesel. You wouldn’t have a blend wall problem and you also
wouldn’t have degradation of clean air, because these compounds
at 40 or 50% won’t have any RVP, and they’re totally fungible. Also,
because they would not need to be distilled, they would probably
lower the energy input required to make the product in the first
place by 25%. So we have the solution. It’s coming to you in the
next three years, and we look forward to the partnership.

rope is still stuck at 5%. Why is this? Because the industry doesn’t
like ethanol at all. In Europe we like diesel engines. We like them so
much that every year we import 20 million tonnes from Uncle Putin in Russia and then we need to ship an equal volume to Uncle
Sam in the United States, because they are short of gasoline. No oil
company in Europe wants ethanol because every additional liter
of ethanol means exporting an additional liter of gasoline. Why
do we have this distorted market? Because diesel is taxed much
lower than gasoline. This needs to change, it’s a big problem.
Another problem is the car manufacturers. How come all the
big European car makers can produce flex-fuel vehicles in Brazil?
Volkswagen was the first to introduce total flex cars in Brazil, but
if you say to Volkswagen in Germany that it should do the same
in Europe, they look very disturbed and say that that’s Brazilian
technology and they don’t want it here. If we were to introduce
more flex cars in Europe we would create a huge market and
probably ask Brazil to ship more ethanol.

Does the biofuels industry need a single international voice?

>> Bob Dinneen

>> Rob Vierhout

I agree that this is going to happen. We look forward to seeing
those fuels in the market place, and indeed our member companies are likely to be some of those producers. However our issue
is today, not three or four years from now. Our issue is a blend
wall that is impacting our market place today. If you want to
have a market place for your member companies to blend into,
we had better address this one now.

The answer is clearly yes. And it is very important that UNICA
be part of this world alliance.

>> Joel Velasco
Bob, you say we need to cooperate but UNICA has said publicly
that it will submit comments to support increasing the blend
wall. I was surprised to see a study from the University of Missouri saying that the biggest beneficiary of increasing the blend
wall would be Brazil, because imports would go up by 11% when
ethanol production in the U.S. would be 4%. I’m trying to figure
out why you argue so passionately for producers in the United
States to push this so fast, but we support this issue.
We think that just as biofuels production needs to be sustainably done, so the growth of this industry needs to be sustainably
done. Our trade association and our member companies are not
looking just for a great 2009; we are looking for a long, productive, successful and sustainable future for the world. I realize that
2009 is very important today; jamming in a lot of ethanol now
may make our cashflow look good, but if we have problems later
we need to recognize this. The U.S. industry is very pragmatic on
this. I want to be clear that UNICA supports increasing the blend
wall, but we also recognize that there are challenges.

>> Rob Vierhout
I consider this U.S. blend wall debate to be a luxury, because Eu-

>> Bob Dinneen
I agree with Rob; we’d love to have UNICA in the alliance. I do
think we should speak with one voice and we need to continue
to work together to get out the message about the importance
of biofuels as a clean-burning, economically viable and sustainable alternative to petroleum.

>> André A. Corrêa do Lago
We have to speak as one voice about how good biofuels can
be. But we cannot have the illusion that countries are going to
speak with one voice when they have different interests. So we
have to separate the issues: the market; and the idea of biofuels.
On biofuels as an idea, we must speak with one voice.

>> Nick Goodall
I used to be a lobbyist but now I’m a regulator and I have a different perspective, but I can tell you there is most certainly power in a
union. If the forces that are ranged against you are to enjoy a field
day it will be in the internecine warfare between countries and between technologies and people saying “my invention will be better
than your historical activity”. That is where those who are opposed
to you will find opportunities to mock, deride and undermine. This
work is very important and we must get it right. The future role
of renewable transport fuels is so obvious that we have to make
absolutely sure we get it right. But we must not compromise on
issues related to environmental and social impacts; they are not
incompatible with good business. They are about working in a
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mas que podem ser diferentes comparado com aqueles que
existiam quando criamos a indústria de biocombustíveis.
>> Joel Velasco
O objetivo é sempre falar em uma só voz, mas é preciso

ter cuidado para que não se crie um tipo de cartel onde se
controla a produção de todos. Vou encerrar com uma pergunta: qual é o ponto em ter uma só voz quando não há um
só mercado, e sim várias ilhas isoladas que produzem por
si mesmas?

I agree completely that we have a common
Concordo completamente que temos
agenda, but what we tried to do here (in this
uma agenda comum, mas o que tentapanel) is to show that there are also big differmos fazer aqui (neste painel) é mostrar
ences on some issues: domestic markets are
que também há grandes diferenças em
happening; global markets are not. There are
alguns pontos: existem mercados naciodifferences, but we have commonalities.
nais, não existem mercados globais. Há
Let me be very clear regarding the quesdiferenças, mas há pontos em comum.
tion of a global association. We believe that
Marcos Jank
Vou ser bem claro quanto ao problema
Presidente da UNICA
we need to fight against oil, not only in
de uma associação global. Acreditamos
terms of energy security but also in terms
President of UNICA
que precisamos combater o petróleo, não
of the environmental good that we bring
só em termos de segurança energética,
when we produce biofuels. The best way to do that is to create a
mas também no bem ambiental que geramos ao produzir
global association with everybody on board.
biocombustíveis. A melhor maneira de fazer isso é criar
Brazil has one association, UNICA, that is now working very
uma associação global com todo mundo.
hard internationally. We have offices in many countries and we
O Brasil tem uma associação, a UNICA, que vem trabalhanhave one common voice. Unfortunately, we still see divisions in
do bastante, internacionalmente. Mantemos escritórios em
other countries. There are two associations in Europe that don’t
vários países e temos uma voz comum. Infelizmente, ainda
have the same views. There are now two associations for corn
vemos divisões em outros países. Há duas associações na Eugroups in the United States, and there’s another association for
ropa que não têm as mesmas visões. Hoje, há duas associações
the second generation. For UNICA it’s a bit difficult to work with
nos Estados Unidos para grupos de milho, e uma terceira para
some associations but not others.
a segunda geração. Para a UNICA é um pouco difícil trabalhar
What I’d like to ask you here is that we try to put together
com algumas associações, mas não com outras.
just one big association with more funds where we talk about
O que eu gostaria de pedir é que tentássemos nos juntar em
global markets and bring together first, second and third genuma grande associação com mais recursos, onde falamos sobre
erations and all different feedstocks. Not just corn, sugarcane
mercados globais e reunimos primeira, segunda e terceira geraand wheat but all kinds of feedstocks, bagasse and whatever
ções e todo tipo diferente de matéria-prima, não apenas milho,
comes along in the future. I think that we are ready to try to
cana-de-açúcar e trigo, mas todos os tipos de matéria-prima,
do that, but we need to have more cooperation among differbagaço e o que mais surgir no futuro. Acho que estamos pronent groups within countries. If we do that then I think we are
tos para tentar fazer isso, mas é preciso haver mais cooperação
going to take a really good step forward.
entre os grupos diferentes nos vários países. Se fizermos isso,
acho que daremos um bom passo em direção ao futuro.

way that gives us the planet we want to have, for as long as we
can maintain it. So please work together.

variety of problems that may be different from when we created
the biofuels industry.

>> Michael McAdams

>> Joel Velasco

If AT&T had gotten everyone to speak with one voice then nobody today would have a cell phone. So I have a bit of a different
view, because we need a variety of voices. It’s a good point that
we need to speak as one about biofuels. But we also need creativity and innovation. We need new technologies to address a

The objective is always to speak with one voice, but you have to
be careful that it doesn’t become some sort of cartel where you’re
controlling everybody’s production. Let me end with this question:
what is the point of having one voice when there is not one market, and a bunch of isolated islands producing for themselves?
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Dia 3 PM - MERCADOS FINANCEIROS

Perspectivas para o etanol
Carlos Eduardo Cavalcanti

Chefe do Departamento de Biocombustíveis, BNDES
A agenda do BNDES é bastante abrangente. A atuação do
banco se dá por meio de apoio a projetos, por exemplo, pacotes de investimentos agrícolas, industriais e de cogeração,
entre outros aspectos considerados relevantes no apoio ao
setor sucro-energético. Entre outros, há investimentos em
inovação e tecnologia, projetos sociais e ambientais – que
são tidos como importante contrapartida – e processos
de consolidação setorial, que é outro nicho onde o banco
procura atuar de forma mais forte. É uma gama bastante
abrangente, com uma agenda pesada junto ao setor.
Investimentos estruturados sob a forma de corporate financing, ou seja, analisando a empresa como um todo e o
impacto do projeto sobre o fluxo de caixa da empresa, é a
forma mais tradicional de apoio ao setor. Pelas características dos projetos e das empresas atuantes no setor, essa

tende a ser no curto e médio prazo a forma preponderante
de apoio do banco. Apesar disso, já se vislumbra a possibilidade, no médio e longo prazo, de trabalho por meio de
project financing, baseado em recebíveis de longo prazo,
provenientes de contratos de energia. De certa forma, já se
trabalha em uma forma híbrida, com alguns elementos de
project financing, embora o modelo tradicional do banco
seja o FINEM (Financiamento a Empreendimentos), que é
financiamento de longo prazo na forma direta ou indireta,
dependendo do risco da empresa.
A BNDES-PAR também tem parcela importante no apoio
a projetos, com algumas alternativas diferenciadas. Especificamente neste momento, o banco procurou também disponibilizar linhas temporárias de capital de giro. No que se
refere a exportações, que é uma frente mais nova, quando
há a possibilidade de investimentos ou parcerias no exterior, o banco pode financiar pacotes por meio de financiamentos pós-embarque.

Day 3 PM - FINANCIAL MARKETS

Perspectives for ethanol
Carlos Eduardo Cavalcanti

Head of the Biofuels Department, BNDES
The Brazilian Development Bank (BNDES) has a comprehensive
agenda. The bank acts by supporting projects, for example financing programs for investment in agriculture, industry and cogeneration. Other areas of relevant support for the sugar-energy sector
include investments in innovation and technology, together with
social and environmental projects. These latter are seen as important considerations, and may be considered as partial offsets. The
bank is seeking a more vigorous presence in the niche area of sectorial consolidation. Overall this adds up to broad-ranging activity,
with a strong focus on the sugar-energy sector.
Structured investments in the form of corporate financing,
where we analyze the company as a whole and the project's impact on the company's cash flow, is the most traditional form of
support for the sugar-energy sector. Given the characteristics of
projects and companies working in the sector, for the short and

medium term this will tend to be our prevailing form of support.
Nevertheless, we already see the possibility in the medium and
long term of working via project financing based on long-term
receivables from power contracts. To a certain extent we are already working in a hybrid manner, with some elements of project financing, although the bank’s traditional model in FINEM
(Financing for Enterprises). This is long-term financing in a direct
or indirect form, depending on the risk of company.
BNDES-PAR (the bank’s equity participation area) also has an
important role in supporting business projects, although there
are a few important different alternatives. Just now, the bank
has also sought to provide temporary lines for working capital.
With regard to exports, which is more recent area of activity, the
bank can offer post-shipment financing when there is the possibility of investment or partnership abroad.
The bank’s total portfolio for the sugar-energy sector was
US$11.7 billion in May 2009, with the active portfolio of the biofuels department representing about 50% of this volume at
São Paulo Ethanol Summit 2009
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Empréstimos BNDES (US$ milhões) | BNDES lending (US$ millions)
Divisão/Division
Cana-de-açúcar:plantações / Sugarcane plantation

2004

2005

2006

2007

2008

66

92

169

293

374

Aumento/
Increase
54%

Açúcar: industrial / Sugar Production

93

197

412

648

1,026

82%

Etanol: industrial / Ethanol Production

20

57

205

835

1,680

203%

Cogeração / Cogeneration

27

105

121

66

466

104%
103%

Total

207

Crescimento anual / Annual Increase

451

908

1,842

3,546

118%

101%

103%

93%

Fonte/Source: BNDES

O portfólio total do BNDES junto ao setor sucro-energético é de US$11.7 bilhões, em maio de 2009, e o portfólio do
departamento de biocombustíveis representa aproximadamente 50% desse volume, com uma carteira ativa de US$5.6
bilhões. O portfólio total do banco agrega ainda operações
isoladas de compra de máquinas e equipamentos, viabilizadas por meio das linhas de FINAM (Agência Especial de
Financiamento Industrial), ou projetos de menor porte, isolados, específicos para investimentos de cogeração.
Os valores mencionados mostram a evolução e o compromisso do banco junto ao setor, e mostra que mesmo
em momentos de crise e retração de crédito do mercado, o
banco reforça seu caráter anticíclico, e, a despeito de crise,
continua aumentando os desembolsos para o setor. O resultado dos primeiros cinco meses de 2009 mostra que o
desempenho do desembolso foi ainda superior ao desempenho de 2008.
Com relação ao share dentro do desembolso total do BNDES, dificilmente outro setor da economia tem crescimento
tão expressivo quanto esse. A partir do advento do carro flex
em 2004, e o consequente volume crescente de investimentos nas empresas, o setor passou a representar uma parcela
importante do desembolso total do banco, chegando a mais
de 7% em 2008, métrica que deve aumentar em 2009, um
ano de crise e retração de crédito, quando, nos primeiros
cinco meses, já chega a representar aproximadamente 9%,
reforçando o compromisso do banco com o setor.
Dentro dos subgrupos de investimentos do setor sucroenergético, há um maior destaque para projetos que visam
a produção de etanol, que tem sido o grande apelo em projetos greenfield, com crescimento médio anual de 300%,
além da cogeração, que também é um nicho de destaque,
dada a possibilidade de os recebíveis e receitas funcionar
como mitigador de risco em épocas de grandes flutuações
de preço. É uma receita mais estável e que é bem vista pelo
analista de crédito ao avaliar o risco da empresa.
Há ainda um trabalho que, embora não seja o típico trabalho do BNDES como agente financeiro, conta com fundo
institucional. O banco é conhecido como provedor de longo
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prazo para financiamentos da economia brasileira e, no departamento de biocombustíveis, toda a equipe desenvolveu
um trabalho, solicitado pela Presidência da República há
dois anos, em preparação para a Conferência Nacional de
Biocombustíveis, realizada em São Paulo, no final de 2008.
Foi uma tentativa de desenvolver um instrumento útil na
uniformização de conceitos sobre o etanol de cana-de-açúcar. Assim, desenvolvemos, em parceria com órgãos como
a FAO, o CGEE, instância dentro do Ministério de Ciências
e Tecnologia, e a CEPAL, um trabalho conjunto coordenado
pelo BNDES.
O trabalho, que hoje está disponível em quatro línguas,
muito mais que um elemento ufanista da experiência brasileira com o bioetanol, serve como elemento propositivo
para países que potencialmente poderiam usar o etanol ou,
por meio dele, gerar renda e bem estar à população. A partir
desse trabalho, em parceria com o MRE, o CGEE, e a UNICA, temos uma agenda formatada para 2009 com alguns
eventos, como por exemplo, em Dakar, Senegal, coordenado
pela Apex, e na Etiópia, onde sempre buscaremos utilizar
o tempo destinado ao BNDES para divulgar o trabalho e
disseminar os conceitos a respeito do bioetanol, como suas
vantagens e aspectos positivos para as economias locais.

Lila Preston

Diretora, Generation Investment Management
A Generation foi criada há cinco anos pelo ex-Vice-Presidente Al Gore e David Blood, que foi presidente da Goldman Sachs Asset Management. Eles queriam criar uma
plataforma única para gestão de ativos. Considerando que
desejamos investir no longo prazo, é apenas bom senso
considerar os fatores relevantes e materiais de sustentabilidade que afetam a tomada de decisões. E buscamos estar
em linha com nossos clientes.
A empresa é sui generis no sentido de que somos recompensados a cada ano por taxas de desempenho vinculadas
aos últimos três anos, por exemplo. Isso ajuda a ter um
olhar mais amplo do que a maioria dos players na indústria

BNDES investimento em biocombustíveis
BNDES biofuels investment
Nível / level

Transações
Transactions

05/2009

Financ./
Financing

Ticket médio/
average

US$ M

US$ M

Perspectiva + aplicação /
Perspective + Application

19

661

35

Pré-aprovação /
Pre approval

16

1,158

73

Análise / Analysis

3

508

169

Aprovação final /
Final approval

11

635

58

Contratos em curso /
Contracts - in course

35

2,678

77

Resultado / Overall Result

84

5,638*

-

Fonte/Source: BNDES / (*bioethanol portfolio = US$ 11.7 B - 05/2009 )

US$5.6 billion. The bank's overall portfolio also includes individual transactions for the purchase of machinery and equipment,
made possible via credit lines under FINAM (Special Agency for
Industrial Financing), or smaller individual projects that are specific for cogeneration investments.
These figures demonstrate the bank’s commitment to the
sector and its progress, and show that even in times of crisis
and a shrinking credit market the bank will strengthen its anticyclical behavior. Also, despite the crisis, the bank has continued
to increase disbursements to the sector. Result for the first five
months of 2009 show that disbursement performance was superior to that of 2008.
Virtually no other sector of the economy has seen its share of
total BNDES disbursements grow as much as sugar-energy. With
the advent of flex-fuel cars in 2004, and the resulting increased
volume of investments by companies, the sugar-energy sector
now accounts for a significant proportion of the bank’s total disbursements. These exceeded 7% in 2008 and were expected to
grow in 2009, a years of crisis and the credit crunch, when they
rose to approximately 9% in the first five months. This underlines the bank's commitment to the sector.
Investments within the subgroups of the sugar-energy sector
reveal a greater emphasis on projects geared to ethanol production. These have been the great attraction in greenfield projects,
with annual average growth of 300%. Another investment leader
is the prominent niche of cogeneration or CHP, given the possibility that receivables and revenues can mitigate risk in times of
large price fluctuations. It constitutes more stable revenue and is
well regarded by credit analysts when assessing company risk.
There is another area of work that, while lying outside the
typical role of the BNDES as financial agent, nevertheless has

Bioetanol: participação
Bioethanol: share in BNDES total lending
2004 > 2008: + 370%

7.1%
5.5%
3.9%

1.5%
2004

2.3%

2005

2006

2007

2008

Fonte/Source: BNDES

an institutional fund. The bank is known as a provider of longterm financing for the Brazilian economy and the entire team
of the biofuels department developed a study requested by the
president of Brazil two years ago in preparation for the National
Biofuels Conference held in São Paulo in late 2008. This was an
attempt to develop a useful tool for the harmonization of sugarcane ethanol concepts. Working in partnership with agencies
such as FAO, ECLAC and CGEE (a body within the Ministry of Science and Technology) we developed a study that was coordinated by the BNDES.
Much more than a jingoistic presentation of the Brazilian
ethanol experience, this study – which is now available in four
languages – serves as a purposive element for countries that
could potentially use ethanol or adopt it as a means of generating income and welfare for their populations.
Based on this study, and working in partnership with the Foreign Ministry, the CGEE and UNICA, we prepared an agenda for
2009 that includes events in places such as Dakar and Senegal,
coordinated by Apex, and in Ethiopia. In all cases we will seek to
use the time allocated to the BNDES to publicize this work and
disseminate the concepts regarding bioethanol, such as the advantages and positive aspects for local economies.

Lila Preston

Director, Generation Investment Management
Generation was founded five years ago by former Vice-President
Al Gore and David Blood who was formerly chief executive of Goldman Sachs Asset Management. They wanted to build a unique
asset management platform. Given that we want to invest over
the long term it is only common sense to take into account the
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que são recompensados no curto prazo, de forma trimestral, ou anualmente.
A empresa hoje conta com 36 pessoas, das quais 16 estão
na equipe de investimentos, incluindo eu; os fundadores
queriam reunir pessoas com habilidades distintas tanto
em análise financeira quanto em pesquisa de sustentabilidade. Aproximadamente dois terços de nossa equipe é
originária de áreas de compras ou bancos de investimentos como Goldman Sachs; o outro terço, tem históricos não
tradicionais, incluindo economistas ambientais e especialistas em sustentabilidade.
Seguimos duas estratégias hoje. Uma é um fundo global de equity com uma carteira bastante concentrada de
aproximadamente 40 empresas de capital aberto listadas
em bolsa, sendo a maioria mid- e large-cap. A segunda, que
vou enfocar hoje, chama-se Climate Solutions Fund (Fundo de Soluções para o Clima), que cobre alguns sub-setores
de energias renováveis e tecnologias relacionadas, assim
como modelos comerciais.
Uma abordagem que incorporamos em nossa pesquisa
baseia-se no conceito de que é essencial examinar qualquer
questão de sustentabilidade de forma holística. Não é possível compreender a mudança climática, por exemplo, sem entender as implicações da escassez de água, as implicações dos
fatores demográficos como resultado da elevação do nível do
mar, ou o deslocamento daqueles que chamamos de refugiados do clima no longo prazo. E também não é possível compreender o impacto de fatores como pandemias e pobreza.
Arrecadamos aproximadamente US$700 milhões para o
Climate Solutions Fund, que fechou em abril de 2008. O objetivo é investir em late-stage private equity e em empresas
de capital aberto; de certa forma, está estruturado como um
fundo crossover. Assim, podemos ser mais agnósticos quanto
à classificação pública/privada e manter o foco no estágio de
desenvolvimento de uma empresa. Esperamos fazer investimentos na faixa de US$10 – US$30 milhões. Até o momento,
temos três transações privadas e algumas outras no cenário
público. Estas transações variam entre fornecimento de energia renovável, passando por eficiência de demanda. Incluem
o mercado de carbono, onde consideramos a infraestrutura
que será necessária para criar a economia de biomassa e de
um mercado de carbono transparente e sólido. Essa é a área de
pesquisa sob meu comando, junto com um colega.
Mantemos o foco em quatro áreas principais.
• Plataformas químicas/plásticos/biocombustíveis de menor custo e mais sustentáveis. Até o momento, identificamos o Brasil como certamente a plataforma não baseada
em petróleo mais sustentável e com o menor custo.
• O que pode surgir com os desenvolvimentos celulósicos
de segunda geração. Acreditamos que no momento não há
maneira apropriada para que possamos nos envolver, mas
esperamos estar envolvidos no futuro.
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• Biomassa para aplicações em energia estacionária, combinada a uma plataforma de combustíveis ou independente, incluindo energia de resíduos.
• Reflorestamento e mudanças no uso de terras, mais o que
chamamos de “adjacências” – que podem ser considerados
como pás e picaretas para o desenvolvimento de mercados
de bioenergia e biocombustíveis que sejam sólidos e de forte crescimento.
A seguir, alguns fatores centrais que sustentam nossos
investimentos na área de biocombustíveis. O primeiro é
que os preços do petróleo vão subir, no longo prazo. O segundo é que haverá políticas de suporte de longo prazo
para os biocombustíveis devido a uma combinação entre
baixas emissões de gases de efeito estufa, independência
energética e diversificação. No entanto, essa política pode
ser irracional no curto prazo.
O terceiro fator é que as empresas de bioenergia são indústrias de commodities. Assim, a expectativa delas de ter
retornos superiores, acima do custo do capital por um longo período de tempo, é uma concepção errada. Isso é importante principalmente com relação a novas plataformas de
combustíveis e novas tecnologias que afirmam vender em
nichos de indústria. Precisamos pensar na evolução de longo prazo destes mercados. Além disso, estamos só no início
da penetração em ‘S’ dos biomateriais e biocombustíveis.
Aqui, incluo não só o etanol de cana-de-açúcar, mas a biomassa de madeira, os resíduos agrícolas e resíduos sólidos
municipais e a conversão destes em combustíveis, plásticos, químicos e energia. De forma geral, acreditamos que
esse setor será grande. Por fim, acreditamos que as questões de sustentabilidade podem ser gerenciadas de forma
eficiente. No entanto, é preciso tempo e um pensamento
voltado para o futuro por parte de todo o setor, e não somente dos líderes, incluindo os players médios.
Quando consideramos, tanto o investimento em empresas de capital aberto quanto o fundo crossover, temos dois
fatores em mente. Um é nossa avaliação do modelo comercial, que chamamos de qualidade comercial; o outro, é
nossa avaliação da equipe administrativa. No setor de software, por exemplo, pode se encontrar qualidade comercial
bastante alta, uma vez que a empresa tem receitas elevadas
e potencial para PI assegurada. Este modelo comercial pode
ter um gerenciamento medíocre e ainda assim ter resultados decentes. Procuramos equipes administrativas pelo
menos boas, com modelos comerciais de alta qualidade.
Nesta conferência, ficou claro que no caso de biocombustíveis, qualidade comercial é igual a qualidade administrativa.
Há diversas características que procuramos em modelos comerciais: uma característica que vale a pena ser mencionada
é uma estrutura de baixo custo com espaço constante para
melhorias. Isso é importante quando analisamos a natureza competitiva de outras plataformas de biocombustíveis e

relevant and material sustainability factors that affect decision
making. And we seek a sense of alignment with our clients.
The company is unique in that we are rewarded on a threeyear rolling basis for performance fees, for example. This helps
us to look further out than many industry peers who are rewarded on a short-term quarterly or annual basis.
The firm today has about 36 people, of whom 16 are in the
investment team, myself included. It’s an integrated team; the
founders wanted to bring together people with distinct capabilities both in financial analysis but also in sustainability research.
About two thirds of our team comes from the buy side or investment banks such as Goldman Sachs; the other third from nontraditional backgrounds including environmental economists
and sustainability experts.
We run two strategies today. One is a global equity fund with a very
concentrated portfolio of about 40 listed public companies, mostly
mid- to large-cap. The second, which I’m going to focus on today, is
called our Climate Solutions Fund. This covers a certain sub-sector of
renewable energies and related technologies and business models.
One approach we have incorporated into our research is based
on the concept that it’s essential to look at any sustainability issue in a holistic manner. You can’t understand climate change,
for example, without understanding the implications for water
scarcity, the implications of demographics as a result of rising
sea levels, or the displacement of what we will call climate refugees over the very long term. And you also can’t understand the
impact of things such as pandemics and poverty.
We raised around US$700 million for the Climate Solutions
Fund, which closed in April 2008. The purpose is to invest both
in late-stage private equity and in liquid public companies, so in
a way it’s structured as a crossover fund. We can thus be more
agnostic as to the private or public classification and focus more
on the stage of a company’s development, and we’re looking to
make investments of say US$10 – US$30 million. To date we have
three private transactions and a handful of others in the public arena. These range from renewable energy supply through
to demand efficiency and include the carbon market, looking at
the infrastructure that will be needed to build out a robust and
transparent carbon market and the biomass economy. This is
the research area that I lead, along with a colleague.
We focus on four key areas.
• Lowest cost, most sustainable biofuels/plastics/chemicals
platforms. To date we have identified Brazil as certainly the lowest cost, most sustainable non-petroleum-based platform.
• What could emerge from second-generation cellulosic developments. We think that just now there’s not an appropriate way
for us to be involved, but we would hope to be in the future.
• Biomass for stationery power applications, either combined
with a fuels platform or stand-alone, including waste energy.
• Forestry and land-use change, plus what I would call “adjacencies” – think of that as picks and shovels for the development of
robust, high-growth biofuels and bioenergy markets.

Here are some core assumptions that underpin our investments in the biofuels space. The first is that oil prices are going
to rise, long-term. Second is that there will be long-term policy
support for biofuels because of a combination of lower greenhouse gas emissions, energy independence and diversification.
However, that policy may be irrational in the short term.
The third assumption is that bioenergy companies are commodity industries, so expecting superior returns above the cost
of capital for a long period of time is misplaced. That’s relevant especially with respect to new fuels platforms and new
technologies that are claiming to sell into niche industries. We
must think about the long term evolution of those markets.
Also, we are in the early days of the S-curve penetration of biobased fuels and materials. Here I include not only sugarcane
ethanol but also woody biomass, agricultural waste and municipal solid waste and the conversion of these into fuels, plastics, chemicals and power. On the whole we think that this sector will be big. Finally, we believe that sustainability issues can
be effectively managed. However, it will take time and forward
thinking by the whole sector, not just the leaders but also the
average players.
When we consider companies in both our public equity investment product and the crossover fund we think of two factors.
One is our assessment of the business model, so we call it business quality; the other is our assessment of the management
team. In the software sector for example you might have very
high business quality because the company has high recurring
revenue and potential for protectable IP. Such a business model
could endure mediocre management and actually do decently.
And we would look for at least good management teams, with
very high quality business models.
It has become clear at this conference that in the case of biofuels, business quality is management quality. There are several
characteristics that we’re looking for in business models: one to
highlight is a low-cost structure with a continual pathway for
cost improvement. This is going to be important as we look at the
competitive nature of other bioenergy and biofuel platforms globally. Secondly, we like to see visibility of returns coming from managing risks and opportunities related to the commodity cycle.
When we think about Brazil there is no escaping that these
are capital-intensive business models, and from an investment
perspective this can influence the risk return profile. The issues
of feedstock supply, commodity exposure and policy exposure
are very much part of the package, and there may be variations
in the level and types of support for any single fuel pathway. This
is why, when we are assessing investments in this area, we’ll look
at several scenarios before we make any decision. Also there are
limited barriers to entry in the classical sense – maybe some in
terms of geography or operational excellence.
Given the capital intensity of some of these conversion pathways, we may choose to invest along the value chain, perhaps in
addition to a conversion play, or perhaps as a way to support the
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bioenergia globalmente. Em segundo, gostamos de ver visibilidade de retorno a partir do gerenciamento de riscos e
oportunidades relacionados ao ciclo de commodities.
Ao pensar no Brasil, não há como não lembrar que estes
modelos comerciais têm muito capital. Do ponto de vista
de investimentos, isso pode influenciar o perfil de retorno
de risco. As questões referentes a oferta de matéria-prima,
exposição de commodity e exposição à política fazem parte
do pacote, e pode haver variações no que se refere ao nível e
ao tipo de suporte para qualquer dos caminhos do combustível. Essa é a razão porque, ao avaliarmos investimentos
nessa área, analisamos diferentes cenários antes de tomar
qualquer decisão. Além disso, há barreiras restritivas para
entrar no mercado, no sentido clássico – talvez em termos
geográficos ou de excelência operacional.
Ao considerar a intensidade de capital de alguns destes caminhos de conversão, podemos optar por investir
na cadeia de valor, talvez em conjunto com uma jogada
de conversão, ou talvez como meio de oferecer suporte ao
crescimento do mercado. Aqui, faço referência a adjacências relacionadas a logística, melhoria de produtividade ou
eficiência industrial.
Algumas das tecnologias relacionadas a resíduos de madeiras e outros materiais celulósicos não competem, de fato,
com biocombustíveis e etanol de cana-de-açúcar no Brasil.
A maior parte dos aspectos e fatores administrativos
que consideramos essenciais para um modelo bem sucedido não são surpreendentes, considerando-se nosso foco
no longo prazo. Obviamente, estamos procurando um histórico de atividades exitosas. Tão importante quanto isso,
procuramos equipes que compreendem e conseguem administrar os principais riscos e oportunidades de sustentabilidade, tais como emissões de carbono no ciclo de vida,
oportunidades de bioenergia, gerenciamento de desafios
de biodiversidade e água, relações de capital humano e envolvimento da comunidade.
O importante hoje não é só ter uma resposta ou uma
solução para cada uma destas questões individualmente, mas
a capacidade das equipes administrativas de compreender
e gerenciar estas questões como um todo. Por isso, para nós
como investidores de longo prazo é relevante o tempo que
investimos com equipes ensinando como podem incorporar
essa tomada de decisões em seu processo. Procuramos perspectivas de gerenciamento de fato de longo prazo. Isso é difícil, dada a natureza de curto prazo de parte da indústria de
commodities agrícolas. Mas para o pessoal como o da Generation que são investidores pacientes, isso seria essencial.
Acreditamos que a sustentabilidade realmente é importante pois ajuda a criar modelos comerciais mais resilientes.
É uma maneira de ajudar a fazer com que os negócios sejam
“à prova de futuros problemas”. Assim, uma compreensão
quanto à direção de tendências como mecanização, certi-

160 São Paulo Ethanol Summit 2009

ficação, organismos geneticamente modificados e envolvimento de partes interessadas é realmente essencial para
investidores quando consideramos as perspectivas internacionais para futuros mercados de exportação, por exemplo.
Recentemente aprendi que há 27 padrões de certificação
para diferentes biocombustíveis. Se tivesse de atender a todos eles certamente daria uma dor de cabeça e aumentaria
os custos do negócio. Incentivo os players a mostrar liderança e ajudar a moldar os padrões a ser usados na indústria, para que estejam à frente do processo.
Por fim, não falamos apenas de risco, mas oportunidades,
também, principalmente quando uma lei de cap-and-trade
chega para ser votada em Washington. A Generation espera ser um exemplo de como podemos misturar fatores
de sustentabilidade com forte análise econômica para oferecer retornos melhores a nossos acionistas.
Acho que o Brasil tem muitas vantagens naturais com
relação à produção de biomassa; tendo criado um ecossistema único de infraestrutura de suporte que continuará
a reforçar o poder da indústria. Hoje, podemos dizer com
segurança que o Brasil tem de fato a plataforma de biocombustíveis mais sustentável e de menor custo. No entanto,
precisamos acreditar que com o passar do tempo, continuará na trajetória de melhoria de custo, e precisamos compreender como se enquadra no cenário mais amplo de biocombustíveis de segunda geração.
No final das contas, temos uma competição pelo capital
em nossa firma e achamos que agora seria um bom momento para a Generation participar, dado o nível de profissionalização e consolidação da indústria.

Ivan Wedekin

Diretor de Commodities, BM&FBovespa
Há um volume bastante grande de recursos para financiar o crescimento do setor de biocombustíveis, que no
caso brasileiro já é uma das principais indústrias dentro do
agronegócio. Se questionarmos qual será o preço do etanol
em cinco ou seis meses, provavelmente não haverá resposta. Mas se eu perguntar ao produtor de boi, qual o preço do
boi para outubro, ele saberá dizer por que as cotações da
bolsa são publicadas, assim como acontece com o preço do
açúcar, do café, da soja, ou seja, as principais commodities
no mundo, que contam com referência de preços. Isso não
acontece com o etanol.
Uma das principais características do agronegócio é a
volatilidade de preços. Talvez pelas características que diferenciam a agricultura das demais atividades industriais,
os preços dos produtos agrícolas oscilam mais do que os
preços das principais mercadorias internacionais, por conta de descasamento entre oferta e demanda, sazonalidade
da produção, efeitos de substituição na matriz energética,

growth of the market. Here I mean adjacencies related to logistics, yield enhancement or industrial efficiency.
Some of the technologies related to wood waste and other
cellulosic materials do not yet really compete with biofuels and
sugarcane ethanol in Brazil.
Most of the management aspects and factors that we think
are essential to a successful model are not surprising, given our
focus on the long term. It goes without saying that we’re looking
for a track record of execution. Just as important, we are looking
for teams that understand and can manage the key sustainability
risks and opportunities such as lifecycle carbon emissions, bioenergy opportunity, management of water and biodiversity challenges, human capital relations and community involvement.
What matters is not only having a nice answer or solution for
each of those issues individually, but the ability of management
teams to understand and manage them as a whole. This is where
spending time with teams, and understanding how they incorporate this decision-making into their process, is relevant for us
as long-term investors. So we look for truly long-term management perspectives. This is tough, given the short-term nature of
some of the agricultural commodity industry. But for folks like
Generation who are patient investors, it would be essential.
We think sustainability really matters because it helps create
more resilient business models. It is a way to help “future-proof” the
business. So understanding the direction of trends like mechanization, certification, genetically modified organisms and stake-holder
engagement is truly essential to investors as we think about the
international perceptions for future export markets, for example.
I recently learned that there are 27 certification standards for
different biofuels, and if you had to respond to all of those you

would certainly have a headache and probably add costs for your
business. So I would encourage players to show leadership and
help shape the standards that will be used within the industry,
so that you are ahead of the curve.
Finally, this is not just about risk but also opportunity, especially as a cap-and-trade bill goes through the House in Washington. Generation hopes to be an example of how we can blend
sustainability factors with strong economic analysis to deliver
superior returns for our shareholders.
I think Brazil has tremendous natural advantages with respect
to biomass production; it has built this unique eco-system of supporting infrastructure that will continue to reinforce the strength
of the industry. Today we are comfortable that Brazil is indeed
the lowest cost, most sustainable biofuels platform. However, we
need to believe that over time it will continue the trajectory of
cost improvement, and we need to understand how it fits into the
broader perspective of second-generation biofuels.
At the end of the day we have competition for capital within
our firm and we believe that right now might be an appropriate
time for Generation to participate, given the level of professionalization and consolidation within the industry.
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There is a sizable volume of resources available to finance the
growth of the biofuels sector, which in the case of Brazil is already a major agribusiness industry.
If I ask what the price of ethanol will be in five or six months,
there probably will not be an answer. But if I ask the producer of
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os problemas de gasolina e petróleo, ações dos governos, e
também os movimentos de capitais internacionais. Tudo
isso faz com que o preço do etanol anidro na BM&FBovespa
demonstre grande oscilação, com média de oscilação de
27% ao ano, com picos que chegam a exceder 40% ou 50%
ao ano. Essa volatilidade existe no mercado de futuros e nos
preços do etanol hidratado no mercado spot, no mercado físico, segundo levantamento da ESALQ – Escola Superior de
Agronomia Luiz de Queiroz.
Isso caracteriza o setor como extremamente arriscado,
sob a influência do preço do petróleo, cuja volatilidade média histórica é de quase 40% ao ano, mas que pode, como
ocorreu nos seis meses anteriores, ultrapassar 100% ao ano.
Há vários agentes econômicos de etanol que comercializam e exportam o produto de forma lastreada ao preço da
gasolina. Assim, conclui-se que a correlação entre etanol e

gasolina é bastante baixa, em torno de 30% a 40%. Ou seja,
a venda do produto baseada em mercadoria que não está
diretamente correlacionada representa um risco ainda
maior.
Soma-se a isso, a falta de um centro internacional de liquidez, como ocorre com açúcar e café. Mesmo na Chicago
Mercantile Exchange (CME), que é a maior bolsa do mundo,
a evolução do contrato futuro sofre de baixa liquidez, assim como no Brasil. Na CME, vem crescendo a negociação
de contratos de etanol de balcão, sem entrega física, com
liquidação financeira, para servir de referência aos preços
do etanol de milho nos EUA, que também não tem relação
significativa com o etanol brasileiro.
A conclusão é de que há no setor de açúcar e etanol uma
volatilidade enorme com capacidade muito grande de criar
e destruir riqueza, pois oscilações de preço na faixa de 25%

Volatilidade do preço do etanol hidratado no
mercado spot
Volatility of hydrous ethanol spot market price
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beef what the price of cattle is for October, he will be able to say
because the stock quotes are published, as are prices for sugar,
coffee and soy – in other words, the world’s main commodities,
that have reference prices. This does not happen with ethanol.
One of the main features of agribusiness is price volatility. Perhaps by virtue of the characteristics that distinguish agriculture
from other industrial activities, agricultural commodity prices
fluctuate more than the international prices of major commodities. Causes include the mismatch between supply and demand,
seasonality of production, substitution effects in the energy matrix, problems with gasoline and oil, governments actions, and
also the movement of international capital. All this means that

there are large fluctuations in the price of anhydrous ethanol on
BM&FBovespa, with an average oscillation of 27% per annum
and peaks exceeding 40% or 50% per annum. This volatility exists in futures trading and prices of hydrous ethanol in the spot
market, according to a survey by ESALQ – the Escola Superior de
Agronomia Luiz de Queiroz.
This characterizes the industry as extremely risky, influenced
by oil prices whose historical average volatility is almost 40% a
year, but which can exceed 100% per annum, as occurred in the
last six months. There are various economic agents that market and export ethanol with the price linked to that of gasoline.
We can thus assume that the correlation between ethanol and
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a 30% ao ano têm o condão de enriquecer ou empobrecer
o setor. Isso foi sentido claramente nos últimos dois anos
com intensa oscilação de investimentos no setor.
A BM&FBOVESPA tem feito um esforço importante de
criar o mercado futuro de etanol. Há dois anos, foi lançado um contrato de etanol anidro carburante com foco na
exportação, cotado em dólar, com formação de preço e
entrega da mercadoria no Porto de Santos, sob a condição
"sobre-rodas”. Esse contrato tinha uma característica de flexibilidade porque permitia a entrega do produto no mercado interno. A opção de destinar o produto para exportação
ou para o mercado interno era do comprador. Com a opção
de recebimento no porto, o vendedor coloca a mercadoria
nos terminais autorizados pela Bolsa no Porto de Santos. Se
a opção fosse pela comercialização no mercado interno, o
comprador retirava o produto na usina e sobre o preço final

seriam adicionados os impostos e o frete seria ajustado entre o Porto de Santos e a localidade da retirada. Esse contrato teve baixa liquidez, não sendo aquela que o setor precisa
e que esperávamos em função de vários motivos, especialmente problemas tributários e questões regulatórias que
limitam a comercialização do etanol no mercado físico. As
limitações no mercado físico afetam, sempre, o mercado de
futuros.
Uma alternativa que estamos trabalhando na Bolsa é o
estudo para o lançamento de um contrato de etanol hidratado, que representa dois terços do mercado total de etanol
no Brasil. Seria um pouco diferente, com formação de preço
na região de Paulínia, no Estado de São Paulo, que é uma
região que concentra um grande número de distribuidoras, sendo um cluster de distribuição de etanol hidratado.
A cotação seria em reais, com uma visão no mercado in-
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Volatilidade do preço do petróleo em Nova York
Petroleum price volatility in New York

US$¢/galão
US$¢/gallon

% p.a.
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

04/09

11/08

06/08

01/08

08/07

03/07

10/06

05/06

12/05

07/05

02/05

09/04

11/03

04/04

06/03

média móvel
60 dias / 60-day
moving average
01/03

05/09

04/09

03/09

02/09

01/09

11/08

10/08

09/08

08/08

07/08

06/08

05/08

04/08

03/08

02/08

01/08

50

12/08

hidratado a vista
hydrous cash price

08/02

100

03/02

150

média histórica /
historic average:
38,8%

10/01

anidro a vista
anhydrous cash price

200

12/00

250

05/01

300

01/2009

02/00

gasolina / gasoline
1° vencimento / first notice

350

127%

07/00

400

Fonte/Source: Wedekin/BM&FBovespa/Esalq/Cepea, Bloomberg

Fonte/Source: Wedekin/BM&FBovespa, Bloomberg

gasoline is quite low, around 30% to 40%. In other words, selling
the product based on merchandise with which it is not directly
correlated represents an even greater risk.
Added to this we have the lack of an international liquidity
center, such as there is for sugar and coffee. Even on the Chicago
Mercantile Exchange (CME), which is the largest exchange in
the world, the growth of ethanol futures contracts has suffered
from low liquidity, just as it has in Brazil. Trading on the CME has
been growing for over-the-counter ethanol contracts, with cash
settlement but without physical delivery. These serve as a price
reference for corn ethanol in the United States, but this also has
no significant relationship to Brazilian ethanol. The conclusion

is that there is enormous volatility in the sugar and ethanol sector with great capacity to create and destroy wealth, given that
price swings in the range 25% to 30% per year have the power to
enrich or impoverish the sector. This was clearly felt in the last
two years with intense oscillation of investment in the sector.
The BM&F has made a major effort to create a futures market
for ethanol. Two years ago, we launched a dollar-quoted contract
for anhydrous fuel ethanol with a focus on exports, with pricing and delivery of the goods at the Port of Santos under the
condition ‘on-wheels’. One feature of this contract was flexibility,
because it allowed for delivery of the product in the domestic
market – the buyer has the choice of sending the product for
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terno. Para fugir das restrições regulatórias e tributárias,
esse contrato não teria a alternativa de liquidação do contrato por entrega física e, sim, seria liquidado por um indicador financeiro, que é o que usamos no contrato de boi.
Esse modelo, sem liquidação por entrega física, foi adotado
também para o milho, em setembro de 2008, pois o milho
também está sujeito a diversas questões tributárias que dificultam a determinação do preço. Assim, com o contrato
de etanol com liquidação financeira, estaríamos trabalhando na construção de um novo indicador de preço. A ESALQ
calcula e divulga semanalmente o indicador de preço que
reflete o preço médio do etanol e do açúcar, na usina. Com
o contrato, calcularíamos diariamente o indicador de preço
do etanol para a região que concentra o consumo, com a
vantagem de que por Paulínia passa etanol não só do Estado de São Paulo, mas também de Goiás e Mato Grosso.
Ressalto ainda o compromisso da BM&FBOVESPA de fazer
seu hedge de preço. Sempre trabalhamos buscando alternativas que atraiam mais participantes para o mercado. Um
dos problemas do mercado de etanol no Brasil, independentemente dos aspectos regulatórios, é que o comprador por

excelência é o distribuidor, que, na natureza do seu negócio,
corre pouco risco de preço. Isso acontece porque, em linhas
gerais, o distribuidor compra combustível todos os dias e
vende todos os dias, portanto correndo pouco risco de preço.
Assim, o distribuidor não precisa do hedge de preço, fazendo
com que o mercado, de certa forma, fique manco. Por isso,
precisamos atrair outros participantes para o mercado, por
exemplo, investidores estrangeiros, tesourarias de bancos e
fundos de investimento. São agentes econômicos que entendem que, devido à grande volatilidade, esse segmento
oferece oportunidade de fazer operações como fazem com o
petróleo no exterior, e com as demais commodities.
A BM&FBOVESPA tem um acordo de troca de ações com
a CME, que envolve não apenas um investimento cruzado
de ações, mas também um acordo comercial. Hoje, os produtos de nosso mercado de derivativos agrícolas ou financeiros podem ser objeto de ação de investidores colocados
em mais de 80 países onde a CME mantém terminais, da
mesma forma que os investidores brasileiros podem fazer
operações nos contratos habituais da CME usando a plataforma de distribuição da BOVESPA.

export or to the internal market. Under the option of receiving
the ethanol in the port, the seller places the goods at one of the
terminals approved by the BM&F in the Port of Santos. Using
the option of selling into the domestic market, the buyer takes
possession of the product in the distillery and taxes are added,
with the final price adjusted for shipping costs between the Port
of Santos and the place of physical receipt. This contract enjoyed
low liquidity. It was not what the industry needs and what we
expected for a variety of reasons, in particular tax problems and
regulatory issues that limit the sale of ethanol in the physical
market. Limitations in the physical market always affect the futures market.
One alternative that we are working on at the BM&F is a study
to launch of a contract for hydrous ethanol, which accounts for
two thirds of the total market for ethanol in Brazil. It would be
a little different, priced in the region of Paulínia in the State of
São Paulo. This is a region that has a large number of distributors, with a cluster of distribution for hydrous ethanol. The price
would be Brazilian reais, with a view to the domestic market. To
avoid tax and regulatory restrictions, the contract would not offer the alternative of liquidation via physical delivery; it would be
liquidated by a financial indicator, as happens with our live cattle
contract. This contract model, without physical delivery settlement, was adopted for corn in September 2008, because corn is
also subject to various tax issues that hinder price determination. With the financial-settlement ethanol contract, we would
thus be working on constructing a new price indicator. ESALQ

calculates and publishes a weekly price indicator that reflects
the average price of ethanol and sugar in the mills and distilleries. With the contract, we would calculate a daily ethanol price
indicator for the region where consumption is concentrated,
with the advantage that Paulínia handles ethanol not only from
the State of Sao Paulo, but also from Goiás and Mato Grosso.
I would also emphasize the BM&F commitment to making
its hedge price. We are always seeking alternatives that attract
more participants to the market. Regardless of the regulatory aspects, one of the problems of the ethanol market in Brazil is that
the buyer is essentially the distributor who, given the nature of
his business, runs little risk of price. This is because, in general,
the fuel distributor buys and sells all day, every day, and thus
does not need a hedge price. To a certain extent this cripples the
market. For this reason we need to attract other participants into
the market, for example, foreign investors, bank treasurers and
investment funds. These are economic agents who understand
that due to high volatility, this segment offers the opportunity to
make transactions like they do with foreign oil and other commodities.
The BM&F has a shares exchange agreement with the CME.
This involves not only cross investment but also a commercial
agreement. Today, investors in more than 80 countries where
the CME has terminals can access our market for agricultural
and financial derivatives, and Brazilian investors can deal in
standard CME contracts using the BOVESPA distribution platform.
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crescer a uma taxa de 7,5% ao ano, em termos de produção
e processamento de cana, para atender a demanda do mercado. Esse valor, naquele momento, parecia um desafio significativo. Recentemente, a indústria, de fato, cresceu com
taxa acima de 10% ao ano.
Na verdade, os dados mostraram que desde 2006, houve
um aumento das vendas no mercado interno. Mas a oferta
subiu e cresceu mais, mesmo com as projeções otimistas
do desenvolvimento da demanda. Olhando para os preços
é possível notar a volatilidade, sem qualquer melhoria temporal ou estrutural do preço.
Basicamente, as previsões de demanda parecem impressionantes, mas é preciso considerar o lado da oferta, para
ter uma ideia de preço e uma ideia de margem de lucro.

Chefe de Pesquisa, Rabobank Brasil
O modelo de curva em S é uma maneira, uma ferramenta
para pensar o desenvolvimento de longo prazo do setor de
etanol, e acreditamos que estamos no início dessa curva.
Alguns elementos chaves deram início a esse desenvolvimento como a introdução de tecnologia flex e várias iniciativas políticas na Europa e nos EUA. Com base nestes desenvolvimentos, há a possibilidade de uma grande expansão
para esta indústria.
Em 2005, foram feitas várias projeções para o mercado
interno e vários mercados de exportações de etanol. Na
época, a conclusão foi que a indústria do Brasil deveria

Brasil - Potencial para crescimento de cana-de-açúcar
Brazil – potential growth in sugarcane production
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Head of Research, Rabobank Brazil
The S-curve model is a tool for thinking about the long-term
development of the ethanol industry, and we believe we are just
at the beginning of this curve. Some key elements triggered this
development, for example the introduction of flex-fuel technology and several policy initiatives in Europe and the United
States. Based on these developments, there is the possibility of
major expansion in this industry.

16/17

18/19

20/21

In 2005, several projections were made for ethanol in the
domestic market and various export markets. At the time, the
conclusion was that the industry in Brazil would grow to meet
market demand at a rate of 7.5% per annum in terms of production and sugarcane processing. At that time this seemed like a
significant challenge. Recently, however, the industry has actually grown at a rate above 10% per annum.
In fact, the data shows an increase in domestic sales since
2006. But supply grew more, even with the optimistic projections of development in demand. Looking at the prices you can
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Devido à volatilidade dos mercados financeiros em geral,
2008 trouxe mais uma surpresa infeliz: o credit crunch, o aumento de incerteza sobre parceiros financeiros, mesmo nos
negócios entre bancos. Isso teve grandes efeitos sobre as taxas de câmbio e os mercados de commodities em geral. Tudo
reforça que algumas regras simples devem ser seguidas para
a sobrevivência sustentável no mercado de commodities, que
tem a característica de ser um mercado altamente volátil.
No mercado de commodities, a base de custo baixa é essencial. Já que sabemos que este é um mercado cíclico. E

quais são as maneiras de atingir a base de custo baixa? Tipicamente, a exploração de economias de escala, tanto no
nível de uma usina como em termos de clusters, bem como
o uso completo da capacidade instalada, pois a ociosidade é
geralmente associada a custos elevados. Estas são duas etapas fundamentais para atingir a base de custo baixa. Com
o cluster, abre-se espaço para explorar vantagens de logística, que inclui o transporte de cana, mas também a massa
crítica de produtos que podem estimular investimentos em
logística para açúcar e etanol.

Brasil - consumo mensal de etanol combustível
Brazil – monthly consumption of fuel ethanol

Brasil: Preço do etanol no mercado interno
Brazil: domestic ethanol market prices
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see the volatility, without any temporal or structural improvement of the price.
Basically, the demand forecasts look impressive, but we must
consider the supply side to get an idea of price and profit margin. Due to the volatility of financial markets in general, 2008
brought another unhappy surprise: the credit crunch; and increased uncertainty about financial partners, even in business
between banks. This had a major impact on exchange rates and
commodity markets in general. All of this underlines that some
simple rules should be followed for sustainable survival in the
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commodities market, which has the characteristic of being a
highly volatile market.
In the commodities market, it is essential to have a low cost
base. We already know that this is a cyclical market. And what
are the ways to achieve a low cost base? Typically, the exploitation of economies of scale, both at the plant and in terms of clusters, together with full use of installed capacity, because underuse is usually associated with higher costs. These are two key
steps to achieving a low cost base. With the cluster, there is room
to exploit logistical advantages that include not just sugarcane

Se houver uma maneira de gerir o risco de preço, essa maneira deve ser colocada em prática. Para açúcar, por exemplo, já há ferramentas, mas para o etanol é preciso desenvolver uma ferramenta para ajudar nesse sentido.
A diversificação é outro elemento importante. Sabemos
que o etanol é volátil e normalmente esta volatilidade está
intimamente relacionada com a volatilidade do açúcar. No
final, há arbitragem entre os dois mercados.
O desenvolvimento da cogeração oferece uma fonte de
receita nova, e sem correlação com preços de açúcar e etanol. Tem muito mais visibilidade, pois são contratos de até

15 anos. Do ponto de vista financeiro, este é um desenvolvimento muito bem vindo que ajudará a mostrar maior
estabilidade, na visão do investidor, Principalmente com
relação à margem.
Ainda do ponto de vista financeiro, são importantes a
manutenção de uma estrutura de capital robusta perante a
volatilidade do mercado, a relação entre dívida e equity, e a
relação entre dívida de curto prazo e dívida de longo prazo.
Estes fatores, embora não sejam novos, têm aparecido claramente no mercado, nas condições de hoje, provando ser
muito importantes para a sobrevivência de longo prazo.

Novas oportunidades para o etanol
New opportunities for ethanol
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transportation, but also the critical mass of products that can
stimulate investment in logistics for sugar and ethanol.
If there is a way to manage price risk, this should be implemented. There are already tools for sugar, for example, but for
ethanol it is necessary to develop a tool to help in this regard.
Diversification is another important element. We know that
ethanol is typically volatile and that this volatility is closely related to that of sugar. Effectively, there is arbitrage between the
two markets.
The development of cogeneration offers a new revenue source,
and there is no correlation to sugar and ethanol prices. It offers

much greater visibility because contracts are for up to 15 years.
This is a very welcome development from a financial standpoint,
and one that will help demonstrate more stability in the eyes of
investors, especially with regard to the margin.
Other important factors from a financial standpoint include
maintaining a robust capital structure in the face of market
volatility, the debt-to-equity ratio, and the relationship between
short-term and long-term debt.
These factors, while not new, have appeared clearly in the market. In today's conditions they have proven to be very important
for long-term survival.
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No mercado brasileiro, a frota flex representa entre 25% e
30% da frota total, por isso há uma grande oportunidade de
crescimento no longo prazo. Em outros mercados, também
há vários desenvolvimentos positivos, como a Environment Protection Agency dos Estados Unidos identificando
o etanol brasileiro como um biocombustível avançado, assim abrindo uma faixa de mercado que não está disponível
para etanol de milho. Embora seja pequena hoje, tem potencial de crescimento no futuro.
Houve uma mudança na política de uso de combustíveis
renováveis na Europa e estão trocando uma meta indicati-

va para vários países, de 5,75% de uso de biocombustíveis,
para uma meta de mais longo prazo, para 2020, onde 10%
dos combustíveis devem ser de fontes renováveis. A ênfase
é na contribuição de redução de emissões. Isso deve trazer
vantagens para o etanol do Brasil nesse mercado, com certeza incluindo várias condições com relação à sustentabilidade. Esse mercado pode atingir um volume de quase 19
bilhões de litros de etanol em 2020, e 35% a 40% desse número pode ser aberto a importações, ou seja, um mercado
de 5 ou 6 bilhões de litros, onde o etanol brasileiro terá vantagens graças às características de sustentabilidade.

Brasil: crescimento previsto para o mercado
interno de etanol combustível
Projected development of internal market for
fuel ethanol

EUA: crescimento previsto para o mercado
interno de etanol combustível
U.S.: projected development of internal market
for fuel ethanol
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Flex-fuel vehicles now account for between 25% and 30% of
the total Brazilian fleet, so there's a tremendous opportunity for
growth in the long term. There are also several positive developments in other markets, for example the United States Environment Protection Agency designating ethanol as an advanced
biofuel, so opening up a segment of market that is not available
to corn ethanol. While small today, this has potential for future
growth.
There was a change in policy with respect to the use of renewable fuels in Europe. What was an indicative target for various
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countries, 5.75% use of biofuels, is being exchanged for a longer term target where 10% of fuel must come from renewable
sources by 2020. The emphasis is on the contribution to emissions reduction. This should be beneficial for Brazilian ethanol in
this market, while certainly including various conditions relating
to sustainability. This market could reach a volume of nearly 19
billion liters of ethanol by 2020 and 35% to 40% of that amount
may be open to imports – in other words a market of 5 to 6 billion liters, where Brazilian ethanol has advantages thanks to its
characteristics of sustainability.

Dia 2 - mANHÃ - FUTURO

Dutos para etanol
Edson Menezes da Silva

Superintendente de Abastecimento, ANP
O comportamento do mercado no período de janeiro a
abril de 2009, comparado ao período de janeiro a abril de
2008, foi bastante impactado pela crise. O crescimento do
consumo de gasolina C foi de apenas 0,5%, enquanto houve
uma queda de 5,1% no consumo de diesel. Seria um termômetro da dinâmica da economia, visto que o consumo de
diesel no Brasil tem a singularidade de ser um combustível
de transporte de mercadorias, que movimenta também a
agricultura.
No entanto, chama bastante atenção o comportamento do etanol. O etanol anidro, que é misturado à gasolina,
cresceu 0,5%, enquanto o etanol hidratado, que é o etanol
que abastece os veículos que rodam no ciclo Otto, cresceu
cerca de 26%, de maneira que o consumo total de etanol,
diferente dos demais combustíveis, teve um crescimento
de 17,3% - algo bastante expressivo, dada a importância do
etanol anidro e hidratado, principalmente, no mercado de
nosso país.
De acordo com um dado do início da década de 90, houve
um consumo de 11,5 milhões de m3. A partir da década de
90, houve uma desaceleração no programa, despencando

até 3,25 milhões de m3. Observamos um crescimento vertiginoso até 13,3 milhões de m3, superando em 2008 o consumo do início da década de 90.
Esse crescimento está alavancado essencialmente pelas
vendas dos carros flex. A crise também é sentida. Entre janeiro a abril, as vendas de carros flex caem, apesar de todo
o estímulo que a indústria recebeu com a redução da carga
tributária incidente sobre os veículos.
A participação de carros flex, nas vendas de 2009, representa 94% dos veículos vendidos.
É também expressivo o comportamento de consumo de
combustíveis em um período relativamente curto. Abril de
2008 é um marco para o consumo de etanol no Brasil, pois a
partir dessa data, a curva do etanol se descola do consumo
de gasolina, de maneira que será cada vez mais superior ao
consumo de gasolina.
É interessante observar que na média, 24% de transporte
de cargas no Brasil é feito por ferrovias, mas o transporte
de etanol representa apenas 0,01% dessa média. Por outro
lado, enquanto 59% da média de transporte de cargas no
Brasil é feito por rodovias, o transporte de etanol por esse
meio é de aproximadamente 84%. Assim, há uma supremacia do transporte rodoviário no transporte de etanol no
país, com consequências ambientais e de custo.

Day 2 - AM - FUTURE

Ethanol pipelines
Edson Menezes da Silva
Supply Superintendent, ANP

The behavior of the market in the period January-April of 2009
was significantly impacted by the crisis, compared to same period in 2008. The growth in consumption of type C gasoline (the
most common category) was only 0.5%, while there was a 5.1%
drop in consumption of diesel. This is effectively a barometer of
the dynamics of the Brazilian economy, given that diesel consumption has the characteristic of being a fuel for transportation of goods and is much used in agriculture.
However, we should pay attention to the behavior of ethanol sales. Consumption of anhydrous ethanol, which is mixed

with gasoline, rose 0.5% while that of hydrated ethanol, which
is the ethanol that fuels cars powered by Otto cycle engines,
grew about 26%. This means that unlike other fuels, the total
consumption of ethanol grew by 17.3% – quite significant performance, given the importance of anhydrous and principally
hydrous ethanol in our country’s vehicle fuel market.
Data for the early 1990s reveals annual ethanol consumption
in Brazil of 11.5 million m3. There was then a slowdown in the
program, falling to 3.25 million m3, but we can then see rapid
growth reaching 13.3 million m3, thus exceeding the consumption of the early 1990s in 2008.
This growth was driven mainly by sales of hybrid cars. The crisis also had an impact. Sales of flex-fuel cars fell between JanuSão Paulo Ethanol Summit 2009
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Um trabalho do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) junto à
Universidade Federal do Rio de Janeiro, feito há aproximadamente quatro anos, mostra que o meio rodoviário está presente nas atividades de coleta (100%), na transferência das bases
primárias para secundárias (12%), e na entrega da indústria
para grandes consumidores, postos e revendedores (100%).
O estudo mostra também, a extraordinária capilaridade
que permite o abastecimento estável do etanol no Brasil. Considerando Estado por Estado, são 410 usinas produtoras, com
supremacia de São Paulo com 195 unidades produtoras de etanol. São 18 centros coletores, entre ativos e inativos; 357 bases
de distribuição espalhadas pelo país, mais uma vez com São
Paulo na liderança com 96 bases; e 34.203 postos de abastecimento, sendo que 92% dos revendedores nacionais abastecem com etanol. Esta logística possibilita que o usuário possa
ter a disponibilidade do etanol em qualquer parte do país.
Com relação à eficiência e a ineficiência da logística, as deficiências na área de infraestrutura de transporte – que incluem
a dependência muito grande no transporte rodoviário, poucos
dutos e pouco transporte ferroviário – geram impactos na logística de combustíveis, que por sua vez, afeta os preços e a economia do país. Além de afetar a rentabilidade dos negócios.
A participação do etanol hidratado continua a avançar
sobre a participação da gasolina C, para veículos com motor
ciclo Otto, suportada pelas vendas ainda aquecidas de veículos flex, assim como pela paridade de preços em média
favorável ao etanol.
O volume de etanol hidratado consumido entre janeiro e
abril de 2009 cresceu 26% comparado ao mesmo período de
2008, enquanto etanol total, ou seja, hidratado mais anidro,
teve aumento de 17,3% no mesmo período. As exportações
de etanol total sentiram mais fortemente os efeitos da crise
internacional visto que nos primeiros quatro meses de 2009,
houve uma redução de aproximadamente 38% no embarque
de etanol, comparado ao mesmo período de 2008.
Gargalos na infraestrutura de logística têm afetado de
forma significativa a logística de etanol, com impacto no
custo operacional e no preço final ao consumidor. O aumento da eficiência vai trazer ganhos ainda maiores do
que aqueles já obtidos pelo Brasil em matéria de consumo
desse biocombustível.
Estudos especializados comprovam que modais como o
ferroviário, o hidroviário, e sobretudo dutoviário, materializam-se como opções de mais baixo custo, desde que haja
escala nos volumes vendidos.

Alberto Guimarães
Presidente, PMCC

A PMCC é uma sociedade anônima constituída por Petrobrás, a japonesa Mitsui e a Camargo Correia, criada com
o objetivo de implantar um sistema logístico abrangente
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de escoamento de etanol desde o Brasil central até a costa,
aproveitando sempre que possível as facilidades existentes. O capital da empresa está dividido em partes iguais
entre os sócios e está aberto à participação de novos sócios,
principalmente aqueles que possam aportar facilidades de
financiamento ao projeto.
Um enorme fosso se abriu entre o estágio da indústria
de etanol e a logística necessária ao seu desenvolvimento.
O desenvolvimento de técnicas de plantio, ganhos de produtividade no campo e nas instalações industriais não foi
acompanhado por um sistema competitivo de escoamento da produção no mercado, o que só tende a se agravar ao
considerarmos as ambiciosas metas de exportação que o
setor propõe e o avanço das fronteiras de produção cada vez
mais afastadas dos centros de consumo.
Hoje em dia, uma exportação típica de etanol que utilizam navios em frete retorno, exige cerca de 900 viagens de
caminhão entre o estoque na área de produção e o estoque
no porto para se formar uma carga, o que é um absurdo. O
Brasil anda acumulando custos imensos de frete às custas
da competitividade e da lucratividade do setor produtivo.
O problema é idêntico em relação ao abastecimento doméstico. O crescimento do consumo nos grandes centros,
graças aos veículos flex, faz com que haja cada vez mais caminhões transportando etanol. Uma parte vai por ferrovia,
mas a maior parte é transportada por caminhões, do centro
de produção até as grandes cidades, com todos os agravantes relacionados: destruição de estradas, mais poluição, e
consumo desnecessário de energia.
Devido ao tempo de maturação dos investimentos alternativos, principalmente os dutos viários, o momento de
mudar isso é agora.
O empreendimento de implantação de um duto é um
processo complexo em si, qualquer que seja a indústria a
utilizar os dutos. São vários os fatores que afetam a complexidade ou viabilidade desse empreendimento. Acredito
que são sete os fatores mais relevantes, isoladamente ou
em conjunto.
Escala. Dutos não são a solução para pequenos volumes
e pequenas distâncias.
Capital. Refere-se a um dos maiores investimentos da indústria de energia. A implantação de um projeto dutoviário
é altamente demandante em termos de capital.
Compromissos comerciais. São necessários para assegurar a financiabilidade de pelo menos parte do capital.
Fontes de financiamento. Normalmente não são tão
abundantes como são para os outros setores da indústria,
seja a indústria de etanol ou petróleo. O financiamento de
um projeto de duto não é tão simples, tão fácil e tão direto
quanto outros.
Meio-ambiente. A questão ambiental é sempre muito
sensível. Esse tema ganha relevância particular quando se
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ary and April, despite all the stimulus that the industry received
via the reduction in sales taxes on vehicles.
In 2009 flex-fuel cars represent 94% of all automobiles sold.
It is also interesting to look at the behavior of fuel consumption in a relatively short period. April 2008 was a milestone for
ethanol consumption in Brazil, because sales took off from that
date. A graph of fuel sales shows ethanol consumption breaking
away gasoline consumption, and it will be increasingly higher
than gasoline consumption going forward.
It is also relevant to note that, on average, 24% of freight in
Brazil moves by rail, but transport of ethanol represents just
0.01% of this average. Moreover, while on average 59% of freight
in Brazil goes by road, for ethanol this transportation mode is
approximately 84%. Thus there is supremacy of road transport
of ethanol in Brazil, with environmental consequences and cost.
A study conducted nearly four years by the Brazilian Petroleum Institute (IBP) together with the Federal University of Rio
de Janeiro showed that road transportation is used for 100%
of ethanol collection activities, 12% of transfers from primary
to secondary storage facilities, and 100% of sector deliveries to
large consumers, gas stations and retailers.
The study also showed the extraordinary capillarity that
permits a stable supply of ethanol in Brazil. At the time of the
study the country had 410 production plants, with São Paulo
in the lead with 195 plants producing ethanol. There were 18
active and inactive collection centers; with 357 delivery points
throughout the country – São Paulo led once again with 96
delivery points. There were also 34,203 service stations selling

ethanol – 92% of national retail fuel outlets. This infrastructure makes ethanol available to consumers anywhere in the
country.
With respect to the efficiency or inefficiency of ethanol logistics, we see impacts on fuel logistics caused by deficiencies
in the area of transport infrastructure, including the excessive
dependence on trucking, too few pipelines and little use of railways. This in turn affects prices and the economy, while impacting the profitability of the sector.
Hydrous ethanol continued to increase its share of the fuel
market for Otto-cycle light vehicles, gaining over type C gasoline. Main drivers have been the strong sales of flex-fuel vehicles,
and the price parity compared with gasoline that has generally
favored ethanol.
The volume of hydrous ethanol consumed between January
and April 2009 increased by 26% compared to same period in
2008, while total ethanol, i.e. hydrous and anhydrous ethanol,
rose 17.3% over the same period. Total ethanol exports reflected
the impacts of the international crisis more strongly: in the first
four months of 2009 ethanol exports were down by approximately 38%, compared to the same period of 2008.
Infrastructure bottlenecks have significantly affected ethanol logistics, impacting operational costs and the final consumer price. Increased efficiency will bring gains that are even greater than those
already achieved by Brazil in relation to consumption of ethanol.
Specialized studies show that rail, waterway, and above pipeline transportation modes represent lower cost options, provided there is sufficient scale in the volumes sold.

Alberto Guimaraes
President, PMCC

PMCC is a corporation formed by Petrobras, Mitsui of Japan
and Camargo Corrêa of Brazil. It was created with the goal of
establishing a comprehensive logistics system for transporting
ethanol from Central Brazil to the coast, taking advantage where
possible of existing facilities. The company's stock is divided
equally between the partners and is open to new members, especially ones that can bring financing facilities to the project.
A huge gap has emerged between the stage of development
of the ethanol production industry and the logistics necessary
for its further growth. Improvements to planting techniques
and productivity gains in the plantations and in industrial plants
have not been matched by a competitive system of transporting
the product to market. This will only tend to worsen when we
consider the ambitious export goals that the industry is proposing and the expansion of production into areas that are increasingly distant from consumption centers.
Today, forming a load for a typical ethanol export shipment
using return cargo requires about 900 truck trips between the
storage facility in the production region and the port tankage.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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minhando, dentro de um conceito de expansão progressiva. A fronteira de produção está caminhando cada vez mais
distante da costa e dos grandes centros consumidores, seguindo uma lógica do custo de implantação de novos empreendimentos, produtividade de terra e outros fatores.
No sistema que está sendo desenvolvido em parceria pela
PMCC com a Petrobrás, em uma primeira fase, que deve ser
concluída até o final de 2010, deve haver uma linha de captação de etanol com início em Uberaba, chegando até Paulínia, descendo até o Rio de Janeiro e São Sebastião, via São
José dos Campos e Guararema, em São Paulo. Nessa fase,

tem de atravessar grandes centros urbanos ou áreas de proteção ambiental, ou atravessar rios ou mar, dado que o etanol
é miscível em água, ao contrário de derivados de petróleo.
Tecnologia. É um desafio pelo pioneirismo, sendo que
não há nenhum álcoolduto dedicado no Brasil.
Saída para o mar. A criação ou ampliação de um porto,
disputando espaço com outras demandas da economia, é
sempre uma questão complexa, seja para exportação ou
para cabotagem.
Um empreendimento de duto deve acompanhar a tendência da indústria; a direção para onde a indústria vai ca-
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This is absurd. Brazil is burdened with huge freight costs that
eat into the competitiveness and profitability of the productive
sector.
The problem is the same in relation to domestic supply. Consumption growth in major cities, driven by flex-fuel vehicles, means
that there are more and more trucks carrying ethanol. Some goes
by rail, but most is transported to the big cities by truck from centers of production, with all the ensuing problems: destruction of
roads, added pollution and wasteful energy consumption.
Given the time needed for alternative investments, especially pipe-
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lines, to reach maturity, now is the moment to change this situation.
Building a pipeline is a complex process in itself, whatever the
sector that will use the pipeline. Many factors affect the complexity or feasibility of such a venture and I would highlight the
following seven as most important, jointly or severally:
Scale. Pipelines are not the solution for small volumes and
short distances.
Capital. This is one of the largest investments for the energy
sector. Implementing a pipeline project makes large demands in
terms of capital.

Até o final de 2012, a interligação entre Santa Maria da
Serra, às margens do Tietê, e Paulínia, deve estar pronta, simultaneamente à viabilização do projeto da hidrovia TietêParaná, que terá bases de recebimento e captação de etanol
em Araçatuba e Santa Maria da Serra. E possivelmente mais
duas das três opções, Bataguassu, Aparecida do Taboado, e/
ou São Simão, na região do rio Paraná.
Nessa mesma ocasião, antes do final de 2012, já teremos
Goiás interligado ao sistema por meio de um centro que
estamos projetando para Itubiara. Certamente haverá uma
saída em Paulínia, e nos portos do Rio de Janeiro e São Se-

devemos oferecer uma capacidade de até 12 milhões de m3/
ano chegando em Paulínia, volume que pode ser aumentado até 18 milhões de m3/ano mediante ajuste no projeto
e investimento adicional. E seis milhões de m3 até os dois
portos citados.
Em uma segunda fase, quando houver o segundo acesso
a São Sebastião, que deve ficar pronto em julho ou agosto
de 2011, deve haver quase 13 milhões de m3/ano de capacidade de chegada ao mar, em ambos os portos, em um sistema 100% dedicado a essa logística, ou seja, sem disputa
com outros produtos.
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Commercial commitments. These are necessary to ensure that
at least part of the capital requirement can be financed.
Funding sources. Usually these are not as plentiful as they
might be for other sectors of the industry, be they ethanol or petroleum. Financing a pipeline is not as simple, easy and straightforward as other projects.
Environment. This is always a very sensitive matter and is particularly relevant when you have to pass through large urban centers or environmental protection areas, or to cross rivers or seas,
because unlike petroleum derivatives, ethanol mixes with water.
Technology. This is another challenge, because it is a pioneer
project – there is currently no dedicated ethanol pipeline in Brazil.

Vila Velha

Uniduto

Brenco
Rail:
FCA+CFVM
ALL

Outlet to the sea. It’s always a complex matter to create or
expand a port, be it for export or cabotage shipments; you are
competing for space with other sectors the economy.
A pipeline project must follow the trends of the sector; the direction where the sector is expanding. New producing regions
lie farther and farther from the coast and from major consumer
centers, driven by a logic that includes the cost of implementing
new projects, soil productivity and other factors.
In the system now being developed by PMCC in partnership
with Petrobras, the first phase to be completed by the end of
2010 should have a pipeline to receive ethanol starting in Uberaba and reaching Paulínia, going as far as Rio de Janeiro and São
São Paulo Ethanol Summit 2009
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bastião, que devem ser projetadas e construídas por meio
de negociações com os carregadores ou sócios compromissados com o projeto.
Esse projeto está sendo definido dessa forma e os investimentos estão adiantados, mas as saídas serão adicionadas
nos próximos meses, de acordo com entendimentos com
sócios e carregadores, já que esta é uma questão muito ligada à estratégia comercial dos usuários.
O projeto contempla ainda centro coletor em Senador Canedo, que virá após a interligação de Itumbiara, e assim que
houver uma definição quanto aos volumes transportados
pelo sistema.
A PMCC desenvolveu não um projeto de álcoolduto, mas
um sistema integrado de escoamento, levando em conta os
desafios e necessidades já mencionados.
Muitas pessoas devem se lembrar que falávamos inicialmente desse projeto como um projeto de exportação. Mas
respeitamos o aprendizado com projetos semelhantes em
outros mercados e outros produtos, outras commodities
líquidas, e procuramos dar o máximo de abrangência comercial e viabilidade econômica e estratégica para quem
efetivamente usará o sistema.
O sistema integrado está sendo implantado, estando
bastante avançado em algumas fases, e o sistema constitui
uma única logística que pode ser confiável e competitiva,
e que ao mesmo tempo dispõe dos meios de implementação mais simples, entre os disponíveis no atual estágio da
indústria.
Os fatores diferenciais desse empreendimento, em relação a um empreendimento comum, são de certa forma, óbvios. O primeiro é a parceria e o envolvimento da Petrobrás
nesse sistema, que permite o uso de facilidades existentes
em quase 100% do sistema, o que permite consequentemente um processo de licenciamento muito mais simples.
Os riscos ambientais e os desafios operacionais já são conhecidos e estão perfeitamente mapeados.
Embora nenhum projeto dessa natureza seja rápido de
ser feito, acreditamos que será uma implementação rápida,
e razoavelmente simples.
O sistema da PMCC conta com outro fator muito importante que é já ter um porto. Ainda que eventualmente se
discuta qual é o melhor porto para saída, na realidade já há
dois portos, Rio de Janeiro e São Sebastião, mas o porto de
saída por excelência é São Sebastião. O sistema já tem um
porto disponível, que vem sendo adaptado, que é o Píer 3 do
terminal de São Sebastião.
Falei das bases de captação ao longo da hidrovia, sem
mencionar que há uma hidrovia ao longo do etanol-duto. A
combinação do álcoolduto e a hidrovia permite uma grande abrangência, que inclui a região de produção no Sudeste,
e dada a demanda por esse tipo de solução e a carência absoluta, o conjunto do projeto foi incluído no PAC do governo
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federal. Pelo fato do projeto estar no PAC e ter todas essas
características simplificadoras e viabilizadoras, permitimos um responsável otimismo quanto ao equacionamento
favorável do financiamento do projeto dentro do prazo que
impusemos.
O sistema integrado de escoamento de etanol não é apenas um ótimo projeto de engenharia, é também um negócio viável. Além dos atrativos que oferece ao mercado como
solução logística, o projeto tem fatores de financiamento
diferenciados pelas características que permitiram ser incluído no PAC. Pela possibilidade de uso de créditos de construção naval, disponíveis no Adicional de Frete de Marinha
Mercante, o projeto contará até 2012 com 80 barcaças construídas para esse fim e 20 empurradores.
Os progressos têm sido rápidos. A PMCC contratou duas
empresas de engenharia para projetar seus dutos e centros
coletores. O projeto básico deve estar pronto até setembro
de 2009, mas possivelmente antes. Quase 80% do projeto
básico está pronto, assim como quase 100% do projeto dos
centros coletores.
O termo de referência definitivo tanto para o EIA quanto
para o EAR foram emitidos no trecho compreendido entre
Uberaba e São Sebastião. Os EIAs e as análises de risco já foram entregues ao órgão ambiental, seguindo rigorosamente o cronograma estabelecido inicialmente. Os RIMAS já
foram distribuídos a todos os municípios envolvidos, toda a
faixa foi sobrevoada, analisada, criticada e comentada pelo
IBAMA. E com o mesmo rigor e precisão estamos seguros
que a licença de instalação deverá estar emitida para os
empreendedores até novembro de 2009.
Estamos trabalhando na modelagem financeira necessária para apresentação do projeto aos financiadores até
setembro de 2009.
Há diversas iniciativas que estão sendo avaliadas visando
a fechar o gap de logística mencionado anteriormente, com
relação ao desenvolvimento da indústria, capaz de levar o
Brasil ao primeiro lugar como produtor de etanol.
Algumas dessas iniciativas envolvem projetos novos semelhantes ao da PMCC, e outros aproveitam a otimização
de modais existentes.
Como dito anteriormente, há enormes desafios para viabilização de investimentos em dutos. É muito bom poder
contar com mais de um empreendedor nessa área, depois
de tanto tempo, e deve haver lugar para todos. Entretanto,
é provável que a idéia que todos possam atravessar a mesma região, ao mesmo tempo, partindo mais ou menos na
mesma época, tem certa dose de otimismo. Evidentemente,
todos torcem para que minha avaliação esteja equivocada.
Não há como negar que os projetos anunciados são de alguma forma complementares em seu traçado.
Nesse negócio, escala e otimização de capital são essenciais para sua viabilização. Para acessar financiamento, o

Sebastião via São Jose dos Campos and Guararema in São Paulo.
During this phase we will offer annual capacity of up to 12 million m3 arriving in Paulínia. This volume can be increased to 18
million m3 by adjusting the project and additional investment.
And there will be six million m3 of delivery capacity to the two
ports mentioned.
A second phase will include a second access to São Sebastião
and should be ready in July or August of 2011. Annual capacity
down to both ports should be nearly 13 million m3, in a system
100% dedicated to ethanol – in other words, without competition from other products.
The link between Santa Maria da Serra, on the banks of the Tietê, and Paulínia, should be completed by the end of 2012. At the
same time the Tietê-Paraná Waterway project should become
viable, with ethanol reception terminals in Araçatuba and Santa
Maria da Serra. Two of the other three options – Bataguassu,
Aparecida do Taboada, and/or São Simão, in the Paraná River region, may also be implemented.
At the same time, before the end of 2012, we will have Goiás
connected to the system via a center that we are designing for
Itubiara. There will certainly be outlet stations at Paulínia and
the ports of Rio de Janeiro and São Sebastião. These will be designed and built in negotiation with shippers or committed
project partners.
This describes how the project is broadly defined, and investments are well advanced, but pipeline terminals will be added in
the coming months in line with agreements with partners and
carriers, given that this question is closely linked to users’ business strategies.
The project also provides for a reception terminal in Senador
Canedo. This will come after the interconnection with Itumbiara,
and when there is confirmation of the volumes to be carried by
the system.
PMCC has developed not so much an ethanol pipeline project as an integrated flow system, taking into account the mentioned-above needs and challenges.
Many people will remember that we initially talked about this
as an export project. But we respect the lessons of similar projects in other markets and for other products, other liquid bulk
commodities, and we have sought to give maximum commercial scope and economic feasibility for those companies that will
actually use the system.
The integrated system now being implemented is well advanced in some stages, and forms a single logistics system that
will be reliable and competitive. At the same time it takes advantage of the simplest means of implementation, among those
currently available in the industry.
The factors that differentiate this venture from a regular undertaking are reasonably clear. The first is the partnership with and
involvement of Petrobras in the system. This allows for the use of
existing facilities in nearly 100% of the system, thus making possible a much simpler licensing process. Environmental risks and

operational challenges are well known and are perfectly mapped.
Although no project of this nature is quick to do, we believe it
will be a rapid and fairly simple undertaking.
Another very important feature of the PMCC system is that it
already has a port. While there are still discussions about which
is the best port for export, there are in fact two options, Rio de
Janeiro and São Sebastião, but of these São Sebastião is the far
better choice for export. Pier 3 of the São Sebastião terminal is
available and is already being adapted.
I spoke about our ethanol reception terminals along the waterway, but failed to mention that the pipeline actually runs beside the waterway. This combination of ethanol pipeline and waterway offers potential for a large area of impact that includes
the Southeast production region. Given the great demand for
this kind of solution, the whole project has been included in the
federal government’s priority development program, known as
the PAC. By virtue of being in this program and having all these
features for simplifying and facilitating ethanol movements, we
allow ourselves a certain degree of optimism about the prospect
of adequately resolving project financing within the established
time-frame.
The integrated ethanol flow system is not just a great engineering project; it is also a viable business. In addition to offering the
market an attractive logistics solution, the project has funding
factors that are differentiated by the characteristics that allowed
it to be included in the PAC. Thanks to the possibility of using
shipbuilding credits granted under the Merchant Marine Freight
Surcharge (Adicional de Frete de Marinha Mercante), by 2012 the
project will have 80 purpose-built barges and 20 pushers.
Progress has been rapid. PMCC hired two engineering firms
to design the pipeline and reception terminals. The basic design
should be ready by September 2009, but maybe earlier. Almost
80% of the basic pipeline design is ready, as is almost 100% of
the reception terminals design.
Terms of reference for both the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Risk Analysis Study (RAS) were issued for
the stretch of pipeline between Uberaba and São Sebastião. The
EIA and risk analysis have been delivered to the environmental
agency, strictly following the established schedule. The Environmental Impact Reports (RIMAs) have already been distributed
to all municipalities along the route, which has been fully overflown, analyzed, criticized and commented on by IBAMA, the federal environmental agency. We are confident that the company
should receive the construction license by November 2009, in
keeping with the same strict timetable.
We are also working on the financial modeling needed to
present the project to potential sources of finance by September 2009.
The logistics gap I mentioned earlier impacts the development of the industry, and several projects are being evaluated
in order to close this gap. These projects will help Brazil achieve
world leadership as an ethanol producer.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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sistema deve evidenciar compromissos de longo prazo em
escala compatível e com custo de investimentos racionais.
Se as projeções dos consultores estiverem corretas, em alguns anos não contaremos com um duto, mas com uma
malha de dutos. No momento, o que mais importa é o desenvolvimento de uma solução que proporcione o máximo
de cobertura para integração entre os projetos anunciados,
e com os demais modais existentes.

Sergio Van Klaveren
Presidente, Uniduto

É importante notar como vem se desenvolvendo o crescimento do etanol no mundo, sendo que 85% da produção
mundial está concentrada nos EUA e no Brasil. Daí a importância do nosso país.
Ao avaliar um período histórico mais longo com relação
à exportação de etanol pelo Brasil, percebemos que nos últimos cinco anos, a coisa se acelerou muito. Esta é a razão
da preocupação que devem ter todos os envolvidos nesse
segmento – como podemos dar condições para que o Brasil continue a exportar o etanol, com participação cada vez
maior no cenário internacional? No último ano foram exportados aproximadamente 5,2 bilhões de litros de etanol,
mas havia pedidos para mais. Há notadamente um gargalo
em termos de porto.
Em um exercício de futurologia, quando se estuda como
as exportações se comportarão em alguns anos, podemos
perceber que, em uma visão otimista, haverá exportações
de aproximadamente 40 bilhões de litros. Se hoje temos dificuldade com seis bilhões, mesmo se acontecer metade ou
três quatros da previsão, os problemas serão muito grandes.
O mercado interno também é importante, pois o crescimento é quase assegurado. Afinal, a maioria da produção
de veículos leves no Brasil é flex. Teremos dinamismo no
mercado interno nos próximos anos.
Outro fator preocupante, mas também motivador a todos aqueles que querem investir em infraestrutura, é a
comparação entre exportações e importações brasileiras
nos últimos anos e quanto o governo e as entidades privadas estão investindo em infraestrutura. Ou seja, o gap é
enorme, e tende a aumentar. Provavelmente, poderá ser o
freio de nosso crescimento. É muito importante que estes
investimentos em infraestrutura sejam apoiados porque
deles depende muito o sucesso do Brasil no panorama internacional.
A Uniduto foca mais na exportação do etanol, embora
nosso projeto seja voltado tanto para o mercado interno
quanto para o externo. É uma grande solução para exportação. Diversos elementos são muito importantes para se
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concretizar uma indústria de exportação. Vamos focar um
deles, que são os dutos.
É uma referência de que internacionalmente o modal dutoviário é sempre mais competitivo que os demais modais.
O caminho do duto é um caminho importante para o desenvolvimento de nosso país. A mera observação da malha
de dutos nos EUA deixa isso claro.
Entendemos que, para fazer um projeto dessa natureza,
vários fatores são críticos, e devem ser vencidos para alcançar o sucesso. Vou tentar fazer contrapontos entre o caminho crítico e a posição da Uniduto com relação a ele.
Credibilidade. Este é primeiro fator. Não é possível fazer
um projeto dessa envergadura sem que haja credibilidade.
Uma breve olhada em quem são os sócios da Uniduto hoje,
eminentemente produtores, dá a ela a credibilidade que
precisa para se colocar no mercado e falar sobre solução de
dutos.
Garantia de carga. Este fator é fundamental e talvez o
mais crítico de todos os elementos. Um projeto dessa natureza não pode ser feito para depois ser oferecido ao mercado. Temos um terço da produção nacional hoje associada à
Uniduto. São 88 usinas que em 2008 produziram nove bilhões dos 27 bilhões de litros de etanol produzidos no Brasil.
O duto está sendo previsto não só para atender os sócios,
mas também o mercado. A maior parte do duto já tem destinação aos sócios.
Múltiplo modelo de negócios. Segundo uma pesquisa
da IBM, o modelo de negócio é muito importante. A Uniduto não poderia ser diferente e está preocupada com isso.
Na realidade, muito mais do que fazer um duto e um porto,
a Uniduto pretende ser uma das soluções logísticas para o
mercado de etanol.
Traçado estratégico. É muito importante que um empreendimento como o nosso, partindo do zero, tenha um
traçado estratégico, dado que pela inexistência de qualquer infraestrutura, é preciso buscar a maior abrangência
com o investimento possível. Com isso, fizemos um traçado
que contará com três centros coletores. Um em Botucatu,
ao lado da ferrovia da ALL, que consegue fazer a captação
desde Mato Grosso do Sul até Botucatu. De Botucatu, esse
centro coletor envia o etanol para o porto de Anhambi, na
Hidrovia Tietê-Paraná, que vai fazer a captação dos 1.300
km de área navegável do complexo Tietê-Paraná. De lá, o
etanol vai para o centro concentrador de Santa Bárbara
d’Oeste. Em Serrana, perto de Sertãozinho e Ribeirão Preto, há outra base coletora, também localizada estrategicamente, já que concentra toda a captação do que desce da
ferrovia que atravessa o Triângulo Mineiro e todo o estado
de Goiás. Dali, segue para Santa Bárbara. Em Santa Bárbara, há um ramal secundário até Paulínia, para atender os
distribuidores e desce em direção da região metropolitana
de São Paulo, onde mantemos um centro distribuidor para

Some of these projects are similar to that of PMCC, while others take advantage of and optimize the use of existing transportation modes.
As previously mentioned, there are enormous challenges to
establishing the feasibility of pipeline investments. It's great to
have more than one entrepreneur in this area, after so long, and
there should be room for everybody. However, it is probable that
the idea that everyone can pass through the same region at the
same time, and starting more or less the same moment, involves
a certain dose of optimism. Of course, we are all hoping that my
assessment is wrong. But there is no denying that the projects
so far announced are somewhat complementary in terms of
their routes.
In this business, scale and capital optimization are essential to
feasibility. To access funding, the system must be able to demonstrate reasonable investment costs and long-term commitments of a compatible scale. If the consultants' projections are
correct, in some years we will be served not by one pipeline, but
by a pipeline network. At the moment, what matters most is to
develop a solution that offers maximum scope for integration
between the announced projects, and with other existing transportation modes.

Sergio Van Klaveren
President, Uniduto

It is important to note how ethanol is growing in the world,
with 85% of global production concentrated in the United States
and Brazil. Hence the importance of our country.
When evaluating Brazilian ethanol exports over a longer historical period, we can see that things have accelerated greatly in
the last five years. This raises a question that everyone involved
in this industry should be concerned about - how can we provide the conditions for Brazil to continue to export ethanol, with
increasing participation in the international market? Last year
we exported about 5.2 billion liters of ethanol, but there was
demand for more. There is clearly a bottleneck in terms of port
capacity.
As an exercise in futurology, when studying how exports will
evolve in the coming years, we can see that in an optimistic perspective they could reach about 40 billion liters. If we currently
have problems with six billion liters, we will face major difficulties if we reach even half or three quarters of that forecast.
The domestic market is also important, because it is virtually
guaranteed to grow. After all, most of the light vehicles built in
Brazil have flex-fuel engines. We will see a dynamic domestic
market in the coming years.
Another worrying factor is the comparison between Brazilian
exports and imports in recent years and how much the government and the private sector are investing in infrastructure. The
gap is huge, it is growing, and it could probably slow down our

growth. However, this is also a motivating factor for those who
want to invest in infrastructure. It is very important that these
investments in infrastructure should receive support because
much of Brazil's international success will depend on them.
Uniduto, our company, focuses principally on ethanol exports,
although our project is aimed at both the domestic and external
markets. It’s a great solution for exports. Several elements are
very important to build an export industry. I shall concentrate on
one of them, which is pipelines.
It is recognized internationally that pipelines are always more
competitive than other modes of transportation. Pipelines represent an important vector of development for Brazil. Just looking
at the pipeline network in the United States makes this clear.
We understand that several factors are critical to undertaking
such a project, and they must be resolved if we are to achieve
success. I'll try to describe the critical points and Uniduto’s position with respect to each one.
Credibility. This is the first factor. You cannot undertake a
project of this magnitude without credibility. A brief look at Uniduto’s current members, most of them ethanol producers, gives
the company the credibility it needs to go to the market and talk
about pipeline solutions.
Guaranteed cargo. This factor is fundamental and is perhaps
the most critical of all elements. A project of this type cannot
be just built and then offered to the market. We have a third of
current domestic ethanol production associated with Uniduto
– 88 distilleries that in 2008 produced nine billion liters out of
the total 27 billion liters of ethanol produced in Brazil. Most of
the pipeline capacity has already been allocated to shareholders.
However, the pipeline is being planned to serve not only Uniduto
members, but also the market.
Multiple business model. According to an IBM survey, business models are very important. Uniduto respects this and takes
this very seriously. In fact, much more just than building a pipeline and a port, Uniduto want to be a logistics solutions for the
ethanol market.
Strategic route. It is very important that a business venture like
ours, starting from scratch, chooses a strategic route. Given the
absence of any infrastructure, we must seek the greatest possible
catchment area for the available investment. To this end, we drew
up a route with three collection centers with one in Botucatu,
beside the ALL railroad, that can attract ethanol shipments from
Mato Grosso do Sul to Botucatu. From the Botucatu collection
center the ethanol is sent to the Anhambi terminal on the TietêParaná Waterway, which will draw on a catchment area around
the 1,300 km of navigable channels in the Tietê-Paraná complex.
From there, the ethanol goes to the central hub at Santa Barbara
d'Oeste. In Serrana, near Sertãozinho and Ribeirão Preto, there is
another collection terminal, also strategically located because
it centralizes all the ethanol that moves down the railroad that
crosses the Triângulo Mineiro and throughout Goiás State. From
there, it goes to Santa Barbara where there is a secondary branch
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essa região, que é a maior região de consumo do país. Dali
descemos para o Guarujá, um porto privado off-shore com
custos de operação entre os mais baixos comparados aos
demais portos organizados existentes no Brasil, e com sistema moderno de monobóias, que é inusitado para esse
tipo de produto. As monobóias devem ficar localizadas a 5,6
km da costa, onde a profundidade já é de 21 metros, o que
permite que qualquer navio existente hoje no mundo, e outros que estão sendo projetados, possa se abastecer.
A importância do porto próprio. Este representa a garantia de escoamento. O porto próprio é um ponto crítico
que garantimos, com uma retroárea tecnicamente adequada e com espaço suficiente para grande armazenamento.
Do ponto de vista técnico, é importante notar que a mesma está localizada em uma região que permite baixo custo
porque praticamente todo o etanol desce do planalto, com
a gravidade.
Gestão do impacto ambiental. Este fator é muitíssimo
importante, ainda mais para um projeto novo como o
nosso. Adotamos um conceito de fazer um projeto, que
vem sendo considerado excepcional, passando por áreas já degradadas ou por áreas onde o impacto ambiental
seja mínimo, mesmo que isso traga alguma consequência de aumento de trajeto, ou de maior complexidade de
engenharia. A contrapartida são os benefícios sócio-ambientais que são muito importantes. Pela capacidade do
duto de aproximadamente 21 milhões de litros – ainda a
ser confirmada – deixariam de ser colocados na estrada
algo como 1.000 carretas duplas por dia, algo que seria
ruim em qualquer lugar, mas é ainda pior na Baixada
Santista.
Do ponto de vista de governança, a Uniduto é uma empresa criada a partir do zero, e seus sócios definiram que
deveria ser uma empresa alinhada com a modernidade.
Todo o cuidado partiu já com a escolha da equipe. Todos os
profissionais estão vindo do mercado de acordo com suas
especialidades. Há um conselho de nove membros que representam os sócios, composto por executivos, que interage mensalmente com os executivos da Uniduto.
A gestão do projeto é uma gestão em três camadas, que
também é algo pouco usual no Brasil. Ou seja, temos as
empresas que estão desenvolvendo o projeto básico, que
deve ser concluído no quarto bimestre de 2009. Sobre esta,
há uma empresa que faz o gerenciamento, e acima desta
última, há uma terceira camada que é uma empresa que
verifica constantemente a aderência do desenvolvimento
do projeto ao desenvolvimento de projetos internacionalmente bem-sucedidos.
O último item, também de governança, é o fato de trazermos um operador internacional, com larga experiência,
que vai ajudar não só no desenvolvimento do projeto, mas
também na implantação e no start up.
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Estes fatores críticos são fatores importantíssimos para
obtenção de recursos financeiros. A Uniduto, que é uma
empresa fundada para tratar da logística do etanol, entende que está caminhando nesse sentido. Com isso buscamos dar a partida nesse sistema produtor já na safra de
2011/2012.

Rogério Manso

Vice-Presidente Executivo de Comercialização e
Logística, Brenco
O projeto que vou apresentar está sendo desenvolvido pela
Brenco através de uma subsidiária chamada Centro-Sul Transportadora Dutoviária. É uma proposta com aspectos presentes
em outros projetos e alguns aspectos diferenciados.
Para ser competitivo, o país precisa de um modelo novo.
Um modelo estruturado para algumas restrições. A primeira questão é custo. O produto vai chegar para a Europa,
EUA, ou Ásia, competindo com produção local ou produção
de países da mesma região. Se for para a Ásia, vai competir
com a produção na Tailândia; no futuro, talvez a Índia, embora haja limitações de terra. Certamente, sabe-se que haverá competição. Fala-se muito sobre o desenvolvimento da
África. O mesmo vai ocorrer com a Europa que conta com
forte produção local, e os EUA. Para o consumidor, quando
coloca o produto no carro, o que prepondera é preço. O custo
é uma questão fundamental, mas não é a única.
Estamos falando de um produto energético, e que demanda confiabilidade. Nenhuma pessoa está disposta a chegar
em um posto com preço barato, e ficar esperando a carga
chegar, mesmo que seja por apenas um minuto. E isso também vale para o distribuidor que vai comprar o produto. É
preciso que o produto chegue na data, de acordo com a especificação combinada, na quantidade combinada. Dentro
do sistema em vigor hoje, atrasos, sobrecustos e problemas
de qualidade sempre causam problemas e embaraços.
Sustentabilidade também é uma questão fundamental
para qualquer empresa que tenha visão de longo prazo.
Esse produto hoje ocupa um espaço onde sustentabilidade
é um critério de decisão, quando não uma barreira de entrada, haja vista uma série de regulamentações principalmente na Europa, e potencialmente em outros países.
Como montar esse modelo?
Em primeiro lugar, é preciso ter escala mundial. Não é
possível aparecer para o mercado internacional como um
projeto isolado. É muito difícil até mesmo entrar no radar.
Em países como EUA e China, não se entra no radar se tiver
um volume baixo. Mas não é só escala. É preciso ter alguns
atributos para atender aquelas restrições.
A cadeia precisa ser integrada. É preciso acabar com a
mentalidade de que o produto é disponibilizado na porta

to Paulínia to supply distributors and also flows to the São Paulo
metropolitan region, where we maintain a regional distribution
center for what is the country’s largest area of consumption. Then
we drop down to a private offshore port at Guarujá, with operating costs among the lowest of all organized ports functioning in
Brazil. It will have a modern system of single point mooring, which
is unusual for this type of product. The loading buoys will be located 5.6 km from the coast with 21-meter draft to accommodate
any vessel currently existing in the world today, and others that
are now being designed.
The importance of our own port. This represents the certainty
that the product will be handled. Having our own port is a critical point that we will guarantee, and it will have a technically
appropriate off-port area and sufficient space for large-capacity
storage. It is important to note that this facility is located in a
region that allows low operating cost because virtually all the
ethanol flows down from the inland plateau under gravity.
Management of environmental impacts. This factor is extremely important, especially for a new project such as this.
Our concept for carrying out this project has been considered
exceptional – the pipeline passes through areas that are already
degraded, or where the environmental impact is minimal. We do
this even if it implies consequences in terms of a longer route, or
more complex engineering. There is a very big gain in terms of
socio-environmental benefits. Pipeline capacity is about 21 million gallons – although still to be confirmed – and this would
take something like 1,000 tanker-trailer trucks per day off the
road. That would be important anywhere, but is even more so
for the “Baixada Santista” Santos industrial hinterland.
From the standpoint of corporate governance, Uniduto is a
company created from scratch, and its partners decided that
it should be a modern company. Every care was taken with the
choice of the team. All the professionals come from the market, and were chosen according to their areas of specialization.
Shareholders are represented by a nine-member board made up
of executives who interact monthly with Uniduto executives.
Project management is split into three layers. This is also unusual in Brazil. We have the companies that are developing the
basic project, which should be completed sometime in July-August of 2009. Above this, there is a company that does the management, and then in a third layer above this there’s a company
that constantly checks that the project is developing in line with
successful international projects.
The last item also relates to governance – we are bringing in
an international operator with extensive experience who will
help not only in developing the project, but also with installation and start-up.
These critical factors are crucial to obtaining funding. Uniduto
was created to address ethanol logistics and we understand
that we are heading in the right direction. As such we will seek
to bring this production system on stream in the 2011/2012 harvest year.

Rogerio Manso

Executive Vice President of Marketing and Logistics,
Brenco
The project I shall present is being developed by Brenco through
a subsidiary called the Center-South Pipeline Carrier (Centro-Sul
Transportadora Dutoviária). It is a proposal that combines some
aspects that are present in other projects, together with some
different aspects.
If Brazil is to be competitive it needs a new development model – a structured model designed to address various limitations.
The first issue is cost. When Brazilian ethanol arrives in Europe,
the United States or Asia it competes with local production or
the production of other countries in the same region. If you export to Asia you will compete with production in Thailand, and
in the future, perhaps India, although that country faces limitations in terms of land. We can safely say that there will certainly
be competition. There is much talk about development in Africa.
The same will occur in Europe where there is strong local production, and in the United States. When the consumer fills up
the tank of his or her car, what matters is price. So cost is a key
issue. However, it is not the only one.
We're talking about an energy product that demands reliability. Nobody wants go to a cheap filling station if they have to
wait for the fuel to arrive, even if it’s just for a minute. This is also
true for the distributor who buys the product. We need to deliver
ethanol on the agreed date, according to the agreed specification and quantity. In today’s system, delays, additional costs and
quality problems always cause problems and embarrassment.
Sustainability is another key issue for any company that has a
long-term vision. Ethanol is now part of a market where sustainability is a factor in decisions, if not a complete barrier to entry,
given the series of regulations that exist principally in Europe
but also potentially in other countries.
How can this business model be built? First, global scale is essential. It’s no good going to the international market with just
a single project; it would be very difficult even to get on the radar
screen. In countries like USA and China, if you have low volume,
you don’t have a chance. But it’s not just a question of scale. It
takes certain attributes to overcome those restrictions.
First, the supply chain must be integrated. We have to end
the mindset that the product is made available at the distillery
door, or at the port; we must think of the entire supply chain,
and ask ourselves how well it’s working. Is it efficient enough
to reach customers and also meet the cost requirements? You
can’t adopt an opportunistic view.
Governance is another obvious factor. All the values that we
know are needed for a large-scale investment, whether in pipelines or agri-industrial products, require a system that gives
comfort to investors that their money is being well spent.
There is also the matter of scale, in terms of formation of production centers. We need to concentrate production volume
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da usina, ou até no porto. É preciso pensar na cadeia como
um todo. Como a cadeia está funcionando? Está eficiente
para chegar até o cliente e atender os requisitos de custo?
Não pode ser uma visão oportunista.
Governança é óbvia. Todos os valores que sabemos ser
necessários para um investimento em grande escala, seja
de dutos ou agroindustrial, precisam de um sistema que dê
conforto ao investidor de que seu dinheiro está sendo bem
aplicado.
Existe ainda a questão da escala em termos de formação
de pólos. É preciso haver regiões onde se concentra volume
que justifiquem o investimento em logística. Não adianta o
volume estar disperso ou sem capacidade de atrair investimento em uma logística mais sofisticada.
Desenvolvimento de projetos greenfield é importante
pela sustentabilidade, a garantia de que esses projetos são
desenvolvidos de acordo com o critério que atenda os requisitos mais rígidos lá fora, mas que consiga construir na
escala necessária para atender as questões de custo de produção, podendo agregar esses projetos de forma coerente
para o futuro escoamento ou logística.
O elemento energia renovável está associado à questão
das usinas que se concentrarem no modelo dividido entre
açúcar e etanol. Este modelo obviamente tem vantagens na
geração de caixa, mas dilui a produção, sobre o aspecto logístico, sem permitir que seja agregada de forma eficiente.
Pensando no aspecto de sustentabilidade, os seguintes
aspectos têm sido cobrados de maneira geral: trabalho em
condições que contribuam para melhoria da qualidade de
vida; que as pessoas estejam bem alojadas; e que o projeto
funcione com segurança.
É sabido que a colheita mecanizada hoje é uma direção
para a qual toda a indústria está seguindo. Trata-se de uma
série de práticas que já existem na indústria de maneira geral, inclusive em nível de excelência em uma série de projetos existentes.
Nosso foco é ter um grande volume concentrado em três
pólos com 12 unidades, todas elas de grande porte, de 3,6
milhões de toneladas de cana totalmente dedicado ao etanol. A produção começa esse ano em duas unidades. Dois
terços da produção é voltado para exportação, que é um
modelo diferente do modelo tradicional no país. Hoje, em
média, os produtores existentes exportam de 10% a 15% da
produção total, quando se considera açúcar mais etanol. Do
total de cana moída, o percentual exportado varia de 10% a
15% por motivos óbvios: a produção é concentrada em São
Paulo, e o mercado é concentrado em São Paulo, também. E
um investimento de aproximadamente R%5,5 bilhões.
Onde está sendo desenvolvido esse projeto? As áreas disponíveis para novos projetos greenfield estão, de maneira
geral, fora de São Paulo. A fronteira caminha em direção
ao interior. Estamos desenvolvendo o projeto no sudoeste
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goiano, sudeste do Mato Grosso, e centro-norte do Mato
Grosso do Sul. Os pólos terão quatro unidades na primeira
fase, e depois mais quatro e mais quatro. Serão 12 unidades
como um todo, sendo desenvolvidas em uma região concentrada no eixo que se alinha com o noroeste paulista.
Não começamos o projeto com uma idéia fixa de que deveríamos operar com dutos. Analisamos todos os critérios
já mencionados – custo, confiabilidade, sustentabilidade e
uma série de alternativas – e concluímos que essa alternativa seria a mais viável para escoamento do projeto.
Havia um traçado alternativo pelo Paraná, mas acabouse privilegiando esse que passa não só pelo pólo da nova
fronteira de Goiás, Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, mas
também atende o noroeste paulista que tem demanda de
transporte em direção a São Paulo e em direção a exportação, atravessando o maior mercado consumidor. Mesmo
para um projeto voltado para exportação, levando em consideração que não há controle na cadeia e há desenvolvimento de dois mercados, era importante manter uma âncora no maior mercado de hoje, que é São Paulo. E a saída
para a exportação é por Santos.
De maneira geral, o projeto está quantificado. São 1.164
km, com diâmetro de 12¾ a 22 polegadas, nove estações de
bombeio e oito terminais, sendo cinco de recebimento e
três de entrega, ou seja cinco estão colhendo, captando e recebendo o produto, seja de unidades da Brenco ou de terceiros que estejam na área de influência do duto. O transporte
total nesse trecho, que é telescópico e vai aumentando de
diâmetro, no trecho entre o noroeste paulista e São Paulo,
são oito milhões de m3/ano. São 90 mil toneladas de aço,
com cronograma de entrega do duto em setembro de 2011;
R$2,7 bilhões de investimento e 3.000 empregos diretos na
construção e 270 na operação.
As vantagens do duto de maneira geral incluem segurança, redução de custos, baixo impacto ambiental, criação de
nova oportunidade de investimento, e melhoria do balanço
de carbono, principalmente para os produtores que querem
baixar sua pegada de carbono, pensando na exportação
para os mercados que hoje já têm exigências, como a União
Européia que já aprovou uma diretriz nesse sentido.
O ponto importantíssimo de todos os projetos é que estamos substituindo um sistema de transporte precário
desenvolvido sem planejamento, por um sistema que se
pretende que seja mais bem estruturado, com vantagens
como redução de emissão de CO2.
Temos um projeto que está em processo de licenciamento
no IBAMA e na ANP. Recentemente, depois de avançar nas
conversas comerciais, começamos a nos dar conta de que
podemos fazer uma mudança de trajeto, tornando o projeto mais robusto, uma vez que os projetos que estão sendo
desenvolvidos nessa área por dentro de Goiás, são projetos
com maior inclinação a ser usuários de dutos.

regionally in order to justify logistics investments. It's no good
having dispersed production volume that cannot attract investment for more sophisticated logistics.
Development of greenfield projects has an important link
with sustainability. We must ensure that these new projects are
developed in accordance with criteria that meet the strictest international requirements, while at the same time building the
scale needed to address the issues of production cost, so that
these projects can be added in a coherent way to future transportation and logistics systems.
The renewable energy component is linked to the question of
plants that focus on a production model split between sugar and
ethanol. This model has obvious advantages for cash generation,
but it dilutes the production of ethanol as far as the logistics are
concerned. It becomes more difficult to aggregate efficiently.
With respect to sustainability, the following factors have generally been required: working conditions that are conducive to
improving the quality of life; workers should be well housed, and
the project should operate safely.
It is well known that the entire industry is moving in the direction of mechanized harvesting. Several operations of this type
already exist within the industry in general, and various of them
already operate with levels of excellence.
Our goal is to have a large volume concentrated in three production centers with 12 large units, with 3.6 million tonnes of
sugarcane devoted totally to ethanol, for an investment of approximately R$5.5 billion. Production begins this year in two
units. Two thirds of production is targeted for export, which
makes this different from the traditional model in Brazil. Current producers export on average 10% to 15% of total production, counting sugar and ethanol. Of the total cane crushed, the
percentage exported varies from 10% to 15% for obvious reasons:
both production and the market are concentrated in São Paulo.
Where is this project being developed? In general, the areas
available for greenfield projects lie outside São Paulo State. The
production frontier is moving further and further inland. We are
developing our project in southwest Goiás, southeastern Mato
Grosso and north-central Mato Grosso do Sul. Our production
centers will have four units in the first phase, and then four more
and four more, making 12 units in all. They are concentrated in a
region that aligns with the axis of the northwest of São Paulo.
We did not start this project with a fixed idea that we should
operate via pipelines; we analyzed all the criteria already mentioned – cost, reliability, sustainability and the range of alternatives – and concluded that this alternative would offer the most
viable means of transportation for the project.
There was an alternative route via Paraná, but we ended up
favoring the one that takes in not just the new producing regions of Goiás, Mato Grosso and Mato Grosso do Sul but also
serves the northwest São Paulo region where there is demand
for ethanol transportation in the direction of the São Paulo
metropolitan region and also down to the coast for export. This

route runs through Brazil’s largest consumer market. Even for a
project that is geared to exports, it was important to maintain
a solid presence in São Paulo, today’s largest market, given that
there is no control in the supply chain and there is development
in both markets. We will export via Santos.
In general terms, the project can be quantified as follows: 1,164
km of pipeline with diameter ranging from 12¾ to 22 inches;
nine pumping stations and eight terminals of which three are
output or delivery terminals and five are input terminals to receive ethanol from Brenco production units or third parties that
lie within the pipeline catchment area. Total transportation capacity in this stretch, which is telescopic and expands in diameter between the northwest of São Paulo State and São Paulo
city, is eight million m3/year. It will consume 90,000 tonnes of
steel, and pipeline delivery is scheduled for September 2011. Total investment is R$2.7 billion, creating 3,000 direct jobs during
construction and 270 in operation.
In general terms the advantages of the pipeline include safety,
cost reduction, low environmental impact, new investment opportunities, and an improved carbon balance, especially for producers who want to lower their carbon footprint. This is important for those export markets that now impose requirements in
this sense, for example the European Union that has adopted a
directive to this effect.
The key point about all these projects is that we are replacing
a precarious transportation system that has grown up without
any planning for one designed to be better structured, with advantages such as the reduction of CO2 emissions.
Our project is currently undergoing licensing by IBAMA and
the ANP. Recently, after making progress in our commercial discussions, we began to see that we could modify the route to
make the project more robust, given that the ethanol production projects being developed in this area of Goiás are more likely to be pipeline customers. Production projects that lie within
the area of influence of the Ferronorte railroad are more likely to
use that option.
Some studies are still being finalized, and the route to be adopted will probably be via Goiás. This means there would be an
ethanol reception terminal at Alto Taquari, another in Caçu (GO),
one in Paranaíba, and two in the northwest of São Paulo State.
These would be located between two municipalities in each region that we are calling Northwest 1 and Northwest 2, depending
upon the ship-or-pay contracts that are under negotiation. The location of these two terminals should be finalized within possibly
one or two months. There will be an input and output terminal
at Paulínia, another for ethanol output in the metropolitan São
Paulo area, and an export terminal at the Port of Santos.
Services offered during shipment include tankage, reception,
and ship loading.
Looking to 2014, we foresee 229 plants in the region producing 26 million m3 of ethanol. Based on an analysis of profitability criteria we concluded that 128 of these would definitely be
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Os projetos nesta área estão na área de influência da
Ferronorte, e para eles é mais fácil a utilização do modal
ferroviário.
Algumas análises estão sendo finalizadas, e a solução a ser
adotada provavelmente será via Goiás. Com isso, haveria um
terminal de captação em Alto Taquari, outro terminal de captação em Caçu (GO), mais um terminal de captação em Paranaíba, dois terminais no noroeste paulista. A localização deles
está entre dois municípios em cada uma das regiões que chamamos de Noroeste 1 e Noroeste 2, dependendo dos contratos
de ship or pay que estão em negociação. Em um ou dois meses,
possivelmente, a localização desses dois terminais será definida. Vai haver um terminal de entrega e captação em Paulínia,
um terminal de entrega na região metropolitana de São Paulo,
e um de exportação no Porto de Santos.
Os serviços prestados na movimentação são armazenagem, recebimento, e carregamento de navio.
Na área projetada para 2014, é possível ver 229 usinas em
produção com volume de 26 milhões litros de etanol. Fizemos uma depuração por critérios de rentabilidade e concluímos que 128 delas definitivamente estariam melhor servidas utilizando dutos. Começamos a trabalhar com esse
modelo, que daria um volume de 16 milhões de m3/ano. Por
conservadorismo, estamos concentrando o duto nas usinas
que têm uma vantagem diferenciada em usar o duto.
As duas primeiras etapas já foram concluídas, com todos
os estudos, de uso e ambientais, aerofotos, etc. O estudo de
FEL 3 (Front End Loading) que está começando agora visa

a engenharia básica do duto e o começo da construção até
o início de 2010. Já estamos junto ao IBAMA com o Termo
de Referência e Estudos de Impacto de Meio Ambiente com
previsão de entrega no terceiro trimestre de 2009 e expectativa de liberação até o final de 2009, para começar a
obra em 2010. Com a ANP o processo está em andamento,
dependendo da licença do IBAMA para as etapas seguintes, obviamente enquadrando dentro dos princípios para
financiamento bancário e certificação para créditos de carbono, além da definição dos programas sócio-ambientais
próprios a estes projetos.
Já estamos em negociação com os principais clientes para
os contratos de transporte. Mais de 50% do transporte aqui
é produto da própria Brenco. Mas queremos fechar com
grandes clientes de 70% a 75% da capacidade de transporte.
Essa empresa já está incorporada como limitada, e obviamente em médio prazo deixa de ser subsidiária da Brenco
para ser independente, com governança própria.
Na parte de terminal, estamos negociando onde já há
terminais para não duplicar serviços, fazendo parcerias em
áreas atendidas.
Na medida em que o país se desenvolve, a rede dutoviária
também cresce. Os gasodutos vem crescendo bastante com
o apoio do governo, então por que não os álcooldutos?
A globalização do mercado de etanol gera oportunidades.
Nesse ambiente altamente competitivo é necessário uma
infraestrutura eficiente que é uma questão essencial para
a indústria.

better served by using pipelines. We started working with this
model, which would give a annual volume of 16 million m3. To be
conservative, we are focusing the pipeline on plants that would
have a distinct advantage in using it.
The first two steps have been completed, with all aerial photographs and environmental and usage studies, etc, concluded.
The Front End Loading (FEL3) study that is now starting seeks
to define the basic engineering of the pipeline with construction starting early 2010. We are already dealing with IBAMA for
the Terms of Reference and the Environmental Impact Studies.
These are scheduled for delivery in the third quarter of 2009 and
are expected to be approved by the end of 2009 so that work can
start in 2010. Our process with the ANP is ongoing; it depends for
its next steps on the license from IBAMA. Obviously it is framed
to meet the requirements for bank financing and certification
for carbon credits, in addition to defining social and environmental programs that are appropriate for these projects.

We are already negotiating contracts of carriage with major
customers. Over 50% of volume handled will be Brenco’s own
production, but we want to close deals with large customers to
reach 70% to 75% of capacity. The company is already incorporated with limited liability; obviously in the medium term it will
cease to be a Brenco subsidiary to become an independent company with its own governance.
With respect to terminals, where such facilities already exist
we are negotiating so as not to duplicate services. We want to
establish partnerships in the areas we serve.
As the country develops, so the pipeline network grows. Gas
pipelines have grown substantially with government support, so
why not for ethanol pipelines?
Globalization of the ethanol market creates opportunities. Efficient infrastructure is essential in this highly competitive environment, and is a key issue for the industry.
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Criando a nova tecnologia
Developing new technology

Dia 2, AM – tecnologia

Plásticos verdes: nova fronteira para o etanol
Bernardo Gradin

Presidente, Braskem
O polietileno (PE) verde surgiu de uma das iniciativas que
foi a busca de matéria-prima de fonte renovável. O Brasil,
através da Petrobrás, hoje não produz toda a matéria-prima
requerida pelas indústrias química e petroquímica instaladas no Brasil. Há um déficit de mais de 30%. A busca de uma
nova fonte de matéria-prima, atrelada ao apelo de sustentabilidade, faz com que o etanol se torne uma solução para
as indústrias química e petroquímica brasileiras, e mundial
também, de forma econômica e sustentável.
O PE verde é oriundo do etanol, mas tem as mesmas características químicas e mecânicas de um polietileno de
origem fóssil. As mesmas máquinas são usadas, os mesmos
produtos são aplicados. Não é possível determinar a diferença mecânica e quimicamente de uma garrafa de PE verde e uma de polietileno tradicional. A diferença é que uma,
três meses antes, estava embaixo da terra e era petróleo,
de origem fóssil. A outra, três meses antes, era CO2, que foi
capturado pela fotossíntese do etanol, reduzindo o impacto
do efeito estufa. Essa imagem é muito poderosa para empresas e consumidores que hoje praticam o discurso, que
praticam o que dizem na transição cada vez mais rápida, e
cada vez mais intensa, para soluções de matérias-primas e
produtos sustentáveis, que não agridam a natureza.
O PE verde brasileiro, ou da Braskem, tem outro apelo importante. A sustentabilidade do plástico a partir do etanol
pode vir do milho, beterraba e cana-de-açúcar. A grande diferença é a produtividade que podemos obter a partir da
cana-de-açúcar. Uma trindade imbatível reúne a Braskem,
o Brasil, e a cana-de-açúcar. A nossa cana-de-açúcar tem
uma produtividade extraordinária. É a maior produtividade
energética comparado a outras fontes, milho ou beterraba.
Ainda temos muito a progredir.
O PE verde tem uma influência direta positiva no meio ambiente, cada quilo captura e fixa dois quilos e meio de CO2.
Um estudo prestes a ser lançado pelo ICCA demonstra
que a cadeia plástica – apesar de também no processo do
fóssil, ser emissora negativa de CO2 – permite uma redução
de emissão de CO2, nas fontes de energia ou nas fontes de
consumo, de três vezes cada quilo de produção. Este estudo
está em andamento e já foi verificado por inúmeras instituições européias.
Então, aliada à captura de qualquer plástico ao longo da
cadeia na redução de desperdício de uso de energia, como
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por exemplo, aplicação de isolamento, o PE verde tem um
componente adicional que é na origem de sua formação, a
captura e sequestro de CO2 da atmosfera para sua produção.
Em 2008, apresentamos o PE verde no Japão e o que percebemos é que alguns formadores de opinião e a imprensa
tem um conceito, ou pré-conceito, de que o etanol brasileiro
compete com a floresta amazônica ou com a produção de
alimentos. Na medida que consigamos apresentar essa realidade, com fatos, teremos menos resistência não só para
produção do etanol como combustível, mas também com o
etanol como matéria-prima renovável e sustentável.
A estratégia da Braskem, não só de crescimento mas de
diversificação de matéria-prima, e nosso compromisso com
sustentablidade, fez com que o projeto PE verde se tornasse
uma realidade presente. Esse primeiro projeto nos coloca
em uma fase da cadeia, não participamos do agronegócio
ou da usina, nesse primeiro projeto, estando concentrado na transformação do etanol em eteno, e a conseguinte
transformação do eteno em PE verde.
Nossa necessidade em termos hectares de terra de canade-açúcar para produção de PE verde, é a proporção de 82
toneladas de cana para três toneladas de etileno verde e
três toneladas de PE verde. O projeto em andamento na
Braskem deve ficar pronto no último trimestre de 2010 e
produzirá 200 mil toneladas de PE verde, consumindo cerca de 460 milhões de litros de etanol, ou o equivalente a
65 mil hectares. Temos uma planta piloto em atividade há
mais de dois anos, produzindo 12 toneladas por ano, que já
foram amostras para muitos de nossos clientes, inclusive
já tendo virado produtos, que requerem pouca quantidade, como por exemplo o Banco Imobiliário da Estrela. E já
temos clientes com contratos firmados, sobretudo na Ásia
que hoje já comprometem praticamente toda a nossa produção de 2010. Na visão de pioneirismo de alguns desses
clientes, sobretudo os asiáticos, nossos contratos estão sendo firmados com premium sobre o polietileno fóssil.
O que a Braskem fez diferente foi o walk the talk, como
dizem os americanos – praticávamos o que discursávamos.
Fazer etileno a partir de etanol não é uma ciência nova. Nós
produzimos etileno a partir de etanol há cerca de 20 anos,
quando produzimos PVC em Alagoas, antes de termos o
eteno-duto ligando ao Pólo Petroquímico de Camaçari. A
diferença desse etileno que produzimos hoje é que é o primeiro 100% renovável, comprovado com carbono 14. A diferença é que alguns clientes, e cada vez mais clientes, vão
exigir que seu produto seja 100% renovável, e não 98% ou
95%. Nessa visão de clientes que percebem a importância
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Green plastics: a new frontier for ethanol
Bernardo Gradin

President, Braskem
Green Polyethylene (Green PE) is the result of a Braskem initiative to look for raw materials from renewable resources. Petrobras does not currently produce all the raw material needed by
the Brazilian chemical and petrochemical sectors; the shortfall
is more than 30%. The search for a new source of raw materials,
coupled with the demand for sustainability, means that ethanol
is an economic and sustainable solution for the chemical and
petrochemical sector in Brazil and the world.
Green PE comes from ethanol, but it has the same chemical
characteristics and mechanical properties as polyethylene produced from fossil fuels. The same machines are used, the same
products are applied. You cannot detect a mechanical or chemical difference between a bottle made from Green PE and one
from traditional polyethylene. The difference is that one, three
months earlier, was deep beneath the ground in the form of fossil petroleum. The other, three months earlier, was atmospheric
CO2 that was captured by photosynthesis and became ethanol,
so reducing the greenhouse effect. This is a very powerful image
for businesses and consumers that today accept the message of
sustainability, and practice what they preach. It’s an increasingly
fast and intense transition to raw material and sustainable product solutions that do not harm nature.
Braskem’s Brazilian Green PE offers another important attraction. Ethanol-based plastic can derive its sustainability from corn,
sugar beet or sugarcane. The big difference is the productivity
that we can get from sugarcane. Braskem, Brazil, and sugarcane
together make an unbeatable threesome. Our sugarcane enjoys
extraordinary productivity. It offers higher energy productivity
than the other sources, corn or beets. But we still have much to
do.
Green PE has a direct positive influence on the environment;
every kilo captures and fixes two and a half kilos of CO2.
A study about to be launched by the ICCA shows that the plastics supply chain allows for a reduction of CO2 emissions from
energy sources or consumption sources equivalent to three
times each kilo of production. This is true even though CO2 is
emitted in processing the fossil raw material. This ongoing study
has been verified by several European institutions.
This means that, in addition to the carbon capture that any
plastic achieves along the supply chain by reducing energy wastage, for example by insulation, Green PE enjoys an additional
component that derives from its origin, via the capture and sequester of atmospheric CO2 for its production.

In 2008, we presented Green PE in Japan, and what we saw is
that some opinion makers and the press have the preconceived
idea that Brazilian ethanol competes with the Amazon forest or
with production of food. To the extent that we can show the real
situation, we will face less resistance not only for production of
ethanol as fuel, but ethanol as a renewable and sustainable raw
material.
Braskem’s strategy for growth and diversification of raw materials, and our commitment to sustainability, made the Green
PE project a reality. This first project places us in one stage of the
chain. We are not present in the agribusiness or distillery stages
in this initial project, we are concentrating on the transformation of ethanol into ethylene, and the subsequent transformation of ethylene into Green PE.
We need 82 tonnes of sugarcane to produce three tonnes of
ethylene and three tonnes of Green PE. The current Braskem
project should be finished in the last quarter of 2010 and will
produce 200,000 tonnes of Green PE, consuming about 460 million liters of ethanol, or the equivalent of 65,000 hectares. We
have had a pilot plant in operation for over two years, producing
12 tonnes per year, and we have sent samples to many of our
customers, many of who have already turned it into products
that require only small amounts, for example Estrela’s Monopoly
game. And we have signed contracts with customers, particularly in Asia, that will account for virtually all our 2010 production.
In the pioneering vision of some of these customers, especially
Asians, our contracts are being signed at a premium over polyethylene fossil.
What Braskem did that was different was to ‘walk the talk’,
as the Americans say – we practiced what we preach. Making
ethylene from ethanol is not new science. We produced ethylene from ethanol for about 20 years, when we produced PVC in
the State of Alagoas, before we had the ethylene-duct connecting with the Camaçari Petrochemicals Complex. The difference
is that the ethylene we produce today is the first that is 100%
renewable, proven by carbon-14. Some clients, and increasingly
their customers, will demand this differential – that their product is 100% renewable, not 98% or 95%. Respecting the vision
of customers who realize the importance of complete sustainability, Braskem has become the first company in the world to be
certified for 100% renewable polyethylene and polypropylene. In
addition, we are the first company that made the commitment
and is building a plant of 200,000 tonnes, an industrial-scale
production facility for 100% renewable polyethylene.
Our forecast production in 2010 is 200,000 tonnes, with a
R$500 million investment. This project was approved at our
board with a projected variable cost of R$100 per tonne, using
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do discurso pleno, a Braskem se tornou a primeira empresa
do mundo a certificar o polietileno e o polipropileno 100%
renováveis. Além disso, somos a primeira empresa que se
comprometeu e está construindo uma planta de 200 mil
toneladas, uma planta com escala para produção de polietileno 100% renovável.
Nossa produção prevista para 2010 é de 200 mil toneladas, com R$ 500 milhões de investimento. Esse projeto foi
aprovado em nosso conselho com previsão de custo variável de R$ 100 por tonelada, em reais porque parte do nosso
frete está em reais. Dependendo do dólar e do preço do barril de petróleo, podemos dizer que a partir de US$ 45 US$ 48
o barril, o projeto é plenamente competitivo à alternativa
fóssil. Prevemos que até 2020, a Braskem seja capaz de oferecer a seus clientes um milhão de toneladas de PE verde,
ou produtos além do polietileno, a partir do etanol.
Temos outras iniciativas a partir do álcool, como por
exemplo, o etil tercio butil éter (ETBE), que substitui o éter
metil-terciário butílico (MTBE), que é um aditivo à gasolina

e já consumimos em Triunfo mais de 100 mil metros cúbicos/ano para produção de pouco mais de 165 mil toneladas
de ETBE. A unidade de Camaçari está sendo convertida. Ou
seja, no final de 2010, começamos a demandar cerca de 700
milhões m3 de etanol por ano da indústria.
Também fomos a primeira empresa do mundo a certificar o polipropileno verde. O polipropileno tem outro uso e
outro impacto para a indústria automotiva, visto que é o
plástico mais usado na indústria automotiva. Graças a esse
plástico os carros são mais leves, consomem menos combustível e emitem menos CO2. Nossa visão é que dentro de
três ou quatro anos teremos uma solução em escala para
polipropileno verde.
Nossa planta em Triunfo é uma realidade. No último trimestre de 2010, pretendemos estar produzindo 200 mil toneladas de PE verde. Como primeira demonstração de marketing de nosso produto, no Grande Prêmio de Fórmula 1
de 2008, o troféu que Felipe Massa ergueu feito de PE verde,
100% renovável, de nossa planta piloto.

Da cana-de-açúcar ao polietileno verde
Sugarcane to “green” polyethylene

1 = 82.5t 7200l 3t
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Fonte/Source: Gradin/Braskem

Brazilian currency because part of our freight is in local currency.
Depending on the dollar and the price of a barrel of oil, we can
say that the project is fully competitive with the fossil alternative with oil at US$45 to US$48 a barrel. We predict that by 2020,
Braskem will be able to offer customers a million tonnes of Green
PE, or ethanol-based products in addition to polyethylene.
We have other ethanol-based initiatives, for example ethyl
tertio butyl ether (ETBE), replacing methyl tertiary butyl ether
(MTBE), which is a gasoline additive. Our plant at Triunfo already
consumes more than 100,000 cubic meters/year to produce just
over 165,000 tonnes of ETBE. The Camaçari plant is being converted. So, by the end of 2010 we will start to demand about 700
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million m3 of ethanol per year from the sector.
We were also the first company worldwide to certify green polypropylene. Polypropylene has other uses and other impacts for the
automotive industry, because it is the most widely used plastic in
the sector. Thanks to this plastic cars are lighter, consume less fuel
and emit less CO2. Our vision is that within three or four years we
will have an industrial-scale solution for green polypropylene.
Our plant in Triunfo is a reality. We aim to be producing
200,000 tonnes of Green PE by the last quarter of 2010. As a
first marketing demonstration for our product, the trophy Felipe
Massa lifted at the Formula 1 Grand Prix motor race in 2008 was
made of 100% renewable Green PE from our pilot plant.

DAY 2, PM – tecnologia

Novos avanços em tecnologia flex-fuel
Henry Joseph Jr,

Presidente da Comissão de Energia e
Meio Ambiente, ANFAVEA
A tecnologia flex-fuel na realidade, muitas vezes é apresentada como invenção brasileira, o que não é totalmente
verdade. O conceito flex-fuel surgiu no mercado americano
no início da década de 80, ainda ligado ao uso do metanol e
não o etanol como fazemos. Já era um conceito que previa
que o mesmo motor poderia utilizar dois combustíveis diferentes em quaisquer proporções. No Brasil, demos o apelido
de bicombustível, embora em engenharia, bicombustível
se refira a um veículo que tivesse combustíveis diferentes
em tanques diferentes. Mas no veículo flex, utilizamos os
dois combustíveis no mesmo tanque.
Essa evolução que temos no Brasil do veículo flex é surpreendente. Na medida em que, após um intenso progra-

ma do uso do etanol, onde chegamos a produzir no mercado brasileiro quase cinco milhões de unidades de veículos
dedicados a etanol, não é muito claro como migramos para
uma tecnologia flexível depois do sucesso de venda destes
veículos a 100% etanol.
Tentarei explicar isso, apresentando os principais pontos
dessa relação Brasil-etanol, que é uma relação precípua,
muito antiga, já que o etanol chegou ao Brasil com os portugueses – em 1532 já havia cana-de-açúcar no Brasil. Por
muito tempo, o Brasil foi um grande exportador de açúcar,
tendo bastante sucesso, e os holandeses vieram trazendo
mais tecnologia. Por muitos séculos, o Brasil vendeu bastante açúcar, e o etanol sempre foi um subproduto desta
produção. Na década de 20, o Brasil já fazia experimentos
do uso do etanol em motores. Um país que não tinha petróleo ou gasolina, e que não tinha recursos – achamos que
poderíamos usar o etanol para queimar nos veículos que
na época importávamos.
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New developments in flex-fuel technology
Henry Joseph Jr.,

President of the Energy and
Environment Commission, ANFAVEA
Flex-fuel technology is in fact often presented as a Brazilian
invention, but this is not completely true. The concept of flex-fuel emerged in the U.S. market in the early 1980s and was linked
with the use of methanol, rather than ethanol as is the case in
Brazil. It was a concept which implied that the same engine
could use two different fuels in any proportion. In Brazil, we gave
this the nickname of bi-fuel, although in engineering terms a bifuel vehicle is one that has different fuels in different tanks. In a
flex-fuel vehicle, however, we use both fuels in the same tank.
The evolution of flex-fuel vehicles in Brazil has been quite surprising, in the sense that we first had an intense program for the

use of ethanol, when we reached the point of almost five million
ethanol-only vehicles being sold in the Brazilian market. It’s not
totally clear how we migrated from that point to flex-fuel technology after the successful sale of these all-ethanol vehicles.
I will try to explain this, presenting the main points of this
connection between Brazil and ethanol. In fact it’s a very old and
fundamental relationship, because ethanol came to Brazil with
the Portuguese – there was sugarcane in Brazil as early as 1532.
The country was a major and very successful sugar exporter for
a long time, and the Dutch came and brought more technology.
Brazil has exported lots of sugar for many centuries, and ethanol
has always been a byproduct of this production. By the 1920s,
Brazil was already conducting tests to use ethanol in engines.
As a country without oil or gasoline, and without money, we
thought we could use ethanol as a fuel in the vehicles that we
then imported.
São Paulo Ethanol Summit 2009
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Esse conceito de usar álcool em motores se intensificou
na década de 40, com a guerra. O Brasil passou a misturar
etanol na gasolina em diversas proporções em diversas partes do país, de forma aleatória. E os resultados não foram
ruins.
Na década de 70, houve o choque do petróleo. Isso se traduziu em um programa oficial do governo chamado Proálcool. Esse programa começou com a idéia de que se poderia converter veículos a gasolina para o uso de etanol, em
oficinas especializadas. Depois, a partir de um acordo feito
com os fabricantes, os veículos passaram a ser produzidos
já 100% dedicados ao etanol.
No final da década de 70, início da década de 80, teve início a produção no Brasil dos chamados veículos a álcool. As
vendas desses veículos no mercado brasileiro atingiram o

ápice – 95% das vendas de veículos leves eram de veículos
a álcool.
No final da década de 80, o preço do petróleo voltou
a reduzir, houve problemas de abastecimento de álcool,
uma série de outros problemas e o mercado de brasileiro
de veículos a álcool praticamente acabou. A partir do final
da década de 80, a venda de veículos a álcool praticamente
sumiu.
No final desta década de 90, a situação começou a mudar um pouco. Nos anos 90, o abastecimento de álcool no
mercado brasileiro já estava praticamente normalizado. O
Brasil ainda exigia uma obrigação de que todos os postos
de abastecimento no Brasil deveriam ofertar etanol, e com
isso, havia em cerca de 18 mil postos de combustível no
Brasil a oferta de etanol, apesar de já estarmos há quase 10

Sistema de reconhecimento de combustível
Fuel recognition system
Sistema de partida a frio - Reserva de gasolina
Gasoline reservoir for Cold Start System

Relay

Através dos sensores eletrônicos, o computador de bordo
reconhece o combustível e ajusta corretamente os parâmetros
de combustão do motor sem qualquer envolvimento do
motorista. Through the electronic sensors the on-board
computer recognizes the fuel and properly adjust the engine
combustion parameters without any interference from the
driver.
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Quando o veículo flex for alimentado com combustíveis com
alto teor de etanol (>85%), o sistema permite que o motor dê
partida com temperatura baixa (<20ºC). When the FFV is fueled
with high ethanol content (> 85%) fuels, this system supports
the engine start up in cold weather (< 20ºC).

Fuel gallery injectors
In tank fuel pump

anos vendendo muito poucos carros a álcool. O Brasil chegou a produzir quase cinco milhões de unidades de veículos a álcool, e grande parte desta frota continuava rodando.
O preço do etanol praticamente se estabilizou, depois de
altos e baixos. Depois que o governo retirou uma série de
subsídios, já havia sido encerrada a fase de tabelamento de
preço de combustível, já havíamos saído de uma situação
onde o preço do álcool era mantido artificialmente abaixo
do preço da gasolina, e entramos em uma época de livre
mercado. Para surpresa de muitos, o preço do álcool não
subiu. Pelo contrário, se manteve baixo e se estabilizou em
uma fração bem baixa, de cerca de 50% do preço da gasolina, nas regiões produtoras de álcool – e isso, sem a adoção
de qualquer artifício.
A mídia passou a divulgar a questão de mudanças climá-

188 São Paulo Ethanol Summit 2009

Fonte/Source: Joseph Jr/VW

ticas e o interesse em combustíveis que não afetassem o
aquecimento global. Os derivados de petróleo, e o próprio
petróleo, passaram a ser bastante criticados. As questões
das emissões de CO2 começaram a ser muito discutidas.
Começou-se a valorizar o uso dos combustíveis renováveis,
o uso dos biocombustíveis. Para o povo brasileiro, começouse a criar uma situação onde ele lia no jornal sobre combustíveis renováveis, sobre biocombustíveis, e quando ele
ia ao posto abastecer seu carro, ele via que já havia uma
bomba de abastecimento ao lado da bomba que ele estava
usando, onde estava escrito álcool, ou seja, um combustível renovável. Passou a haver um aumento no interesse de
usar este combustível. Em parte, isso se traduziu em lento
aumento das vendas de veículos a álcool, e também, vários
consumidores passaram a misturar álcool na gasolina, por

This idea of using ethanol in engines intensified in the 1940s,
during the war. Brazil started to blend ethanol with gasoline in
varying proportions in different parts of the country, more or less
at random, and the results were not too bad.
In the 1970s there was the oil shock. This resulted in an official government program called Proálcool, which was based on
the idea that it would be possible for specialized workshops to
convert gasoline vehicles to use ethanol. Then, after a deal was
made with the OEMs, they started producing vehicles made to
run just on ethanol.
Brazil began production of ethanol-powered vehicles in the
late 1970s and early 1980s. Sales of such vehicles reached a peak
in the Brazilian market in 1985, when 95% of light vehicles sold
were ethanol powered.
In the late 1980s, the price of oil fell back again. There were

Sistema tradicional de partida a frio
Traditional cold start system

problems of ethanol supply, plus some other problems, and the
market for Brazilian ethanol vehicles virtually disappeared. From
the end of the 1980s, the sale of ethanol vehicles was virtually
zero.
At the end of the 1990s the situation was beginning to change
slightly. Through that decade the supply of ethanol in the Brazilian market had become practically normalized. The country still
had a requirement that all service stations must offer ethanol,
meaning that ethanol was available at about 18,000 gas stations nationwide. Consumers had purchased very few ethanolpowered cars in the previous 10 years, but there was a large
residual fleet – Brazil had produced nearly five million ethanol
vehicles, and many were still running.
Ethanol prices had more or less stabilized, after fluctuations.
The government removed a series of subsidies and stopped set-

Nova tecnologia E-Flex
New E-Flex tecnology
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ting fuel prices, so we moved from a situation where the price
of ethanol was artificially held below that of gasoline to a free
market. To the surprise of many, the ethanol price did not rise; it
remained stable and low, at about 50% of the price of gasoline in
ethanol-producing regions. That was without any interference.
The media began to publicize the question of climate change
and the interest in fuels that would not affect global warming.
Petroleum derivatives and oil itself came to be widely criticized.
Issues of CO2 emissions were widely discussed, and society began to appreciate the use of renewable fuels, of biofuels. Brazilians would read in the paper about renewable fuels, biofuels,
and then see that their filling station has a pump with ethanol,
a renewable fuel. This created greater interest in using ethanol.
It meant a slight increase in sales of ethanol vehicles, and also
many consumers began making their own ethanol-petrol mix,

HCU

Injetor de combustível
com 10 buracos e
canal em S / 10 Holes
S-Canal Fuel Injector

Galeria de combustível com buracos de
aquecimento / Fuel Gallery with Heating Holes

which obviously resulted in some problems.
Why did this greater interest not translate into more significant sales of ethanol vehicles? Surveys showed that consumers liked ethanol, but were unsure about buying a vehicle that
would only use ethanol. In other words, having to take the decision about which fuel to use when buying the car was a factor
inhibiting consumer choice for ethanol.
Given this situation, Volkswagen decided to launch flex-fuel
vehicles in the Brazilian market. Obviously this was a result of
development work that started some years ago. This technology could now be launched in the Brazilian market with greater
security, and the consumer would be interested. On March 30,
2003, Volkswagen launched the TotalFlex Gol, the Brazilian first
vehicle with flex-fuel technology.
Volkswagen uses the “TotalFlex” brand name for its line of
São Paulo Ethanol Summit 2009
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conta própria, que obviamente resulta em alguns problemas.
Por que esse grande interesse não se traduzia em uma venda mais significativa de veículos a álcool? Pesquisas com consumidores mostravam que
eles gostavam do álcool, mas tinham insegurança em adquirir um veículo
que exclusivamente passaria a utilizar álcool. Ou seja, o fato da decisão de
qual combustível usar ser tomada no momento da compra do carro, era um
fator que inibia a opção do consumidor pelo uso do etanol.
Com esse quadro, a Volkswagen tomou a decisão de lançar no mercado
brasileiro os veículos flexíveis, que obviamente já eram resultado de um
trabalho de desenvolvimento que já fazíamos há alguns anos. Nesse momento, o lançamento dessa tecnologia no mercado brasileiro poderia ser
feito com maior segurança e o consumidor teria interesse nessa tecnologia.
No dia 30 de março de 2003, a Volkswagen lançou o Gol TotalFlex, o primeiro veículo brasileiro com tecnologia flexível.
Os veículos TotalFlex, que é a marca fantasia da Volkswagen para sua
linha de produtos flexíveis, são veículos desenhados para ser abastecidos
com álcool ou gasolina, em qualquer mistura. O grande apelo da tecnologia

Altos e baixos do etanol – venda de veículos leves: 1979-2008
Ups and downs of ethanol program – light vehicle sales: 1979-2008
2.5

TotalFlex é poder ser abastecido indistintamente com qualquer dos dois combustíveis, o que dá aos consumidores a liberdade
que buscavam de poder escolher o combustível no momento do abastecimento, sem
precisar fazer esta escolha no momento da
compra do veículo.
Essa tecnologia, hoje pode parecer uma
coisa razoavelmente simples, na medida
em que a eletrônica embarcada nos veículos permite que possamos fazer coisas desse tipo. Uma série de sensores eletrônicos
colocados no motor do veículo consegue
receber informações a respeito do funcionamento do motor, das características de
queima do motor, e transfere essas informações para o computador de bordo. Este,
por sua vez, consegue, por meio da análise dessas informações, identificar qual é
a mistura de combustível sendo utilizada
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flex-fuel vehicles, which are designed to run on any mixture of ethanol or gasoline. The great appeal is that a TotalFlex vehicle can be filled up with either of the
two fuels, so giving consumers the freedom they wanted to choose their fuel in
the filling station, without having to make this choice when buying the vehicle.
This technology might now seem fairly simple, given that today’s onboard electronics allow us to do such things. A series of electronic sensors in the vehicle
receive information about the functioning of the engine and the combustion
characteristics, and transfer this information to the onboard computer. By analyzing the information, the computer can identify the fuel mixture and adjust the
combustion conditions by changing injection and ignition parameters.
Compared to U.S. technology developed in the early 1980s, ours is much simpler
and cheaper. We developed it fairly easily because we saw it as an evolution of the

190 São Paulo Ethanol Summit 2009

ethanol engine. We probably would not have
reached such a level of technology had we not
produced ethanol vehicles for more than 10 or
15 years. That taught us about materials protection and how to choose the plastics, metals
and alloys that may or may not be used with
ethanol. That was when we conducted all our
experiments on compression ratios and the
temperature of the mixture; when we learned
the stoichiometric relationship that we apply
to ethanol. In short, that was when we really
learned to use ethanol as a fuel.

What we did in the Brazilian market was to use these concepts and this knowledge in an existing gasoline engine, to transform it into a flex-fuel engine. It represents evolution in ethanol technology that we managed to introduce into the
Brazilian market with relative ease.
The basis of this technology is to have an engine that responds fairly equally,
regardless of the fuel used. The characteristics of engine power and torque can
be maintained. The engine gains a little better performance, because ethanol provides a little extra power and torque, while the downside is an increase in consumption, because ethanol has a lower calorific value – you need to burn more
ethanol to do the same amount of work. But that is balanced when you introduce
different compression ratios or ignition points.
Today, Volkswagen sells all its Brazilian-built models in the flex-fuel version.
Some products imported from Argentina are available in flex-fuel versions, and
soon some from Mexico.
Volkswagen is no exception in the Brazilian market; other OEMs have done the
same. Today, in Brazil, 11 manufacturers are offering 84 flex-fuel models. Until recently nobody imagined there would be so many. Consumers benefit from competition between manufacturers, lower prices, and the variety of models, prices
and vehicle types.
In 2003, the first year of flex-fuel vehicles in Brazil, 48,000 units were sold,
compared with 55,000 all-ethanol vehicles sold in 2002. The slow start can be
explained by short supply – only a few models were available – and the consumer
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e adequar as condições de combustão, alterando parâmetros de injeção e
ignição.
Comparada àquela inicialmente desenvolvida no começo da década de
80 nos EUA, a nossa tecnologia é muito mais simples e barata. Essa tecnologia foi desenvolvida no Brasil com certa facilidade, pois entendemos que
era uma evolução do motor a álcool. Dificilmente teríamos atingido esse estágio tecnológico se não tivéssemos passado por um período de mais de 10
ou 15 anos produzindo veículos a álcool. Na fabricação daqueles veículos a
álcool aprendemos a respeito de proteção de materiais, aprendemos a escolher os plásticos, os metais, as ligas metálicas que podem ou não ser usadas
com álcool. Lá fizemos todos os experimentos sobre taxa de compressão,
temperatura da mistura. Lá aprendemos qual é a relação estequiométrica
que devemos adotar para álcool. Lá aprendemos realmente a usar o álcool
como combustível.
O que fizemos no mercado brasileiro foi usar esses conceitos, esse conhecimento, em um motor que já era desenvolvido para gasolina, para transformar ele em um motor flex. É uma evolução da tecnologia a álcool, que
conseguimos colocar no mercado brasileiro com certa facilidade.
O conceito dessa tecnologia é ter um motor que responda razoavelmente igual, independente do combustível usado. As características de
potência e torque do motor podem ser mantidas. O motor passa a ter um
pouco mais de desempenho, pois o álcool permite pequeno acréscimo de
potência e de torque, sendo que a contrapartida negativa é o aumento do
consumo, visto que o álcool tem poder calorífico inferior, fazendo com
que seja preciso queimar mais álcool para gerar a mesma quantidade
de trabalho. Porém isso é equilibrado a partir do momento em que se

worried if the technology would live up to its
promise. After this initial uncertainty, flex-fuel
vehicle sales enjoyed increasing market share,
year after year, so that by 2008 almost 90% of
light vehicle sales were flex-fuel. If we consider
that to reach 100% you would need to include
whatever imports are not flex-fuel and dieselpowered light commercial vehicles, we can see
that virtually 100% of Otto-cycle cars made in
Brazil are flex-fuel.
This year – 2009 – sales continue at the same
level, i.e. over 80%, 85% or 87% of sales are flexfuel vehicles. That means that from the launch
of the technology in March 2003 through April
2009, Brazil has produced and sold 7.7 million
flex-fuel vehicles. Any way you look at it, this is
a considerable number. Today all the manufacturers operate in this market.
For Volkswagen, we are now on the fourth
generation of flex-fuel technology. The first
was at the launch in 2003, when we released
two versions of engines with compression
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trabalha com taxas de compressão ou pontos de ignição
diferenciados.
Hoje, a Volkswagen conta com 100% dos modelos ofertados na versão flex, entre aqueles produzidos no mercado
brasileiro. Alguns produtos importados da Argentina, e brevemente, alguns produtos importados do México, já serão
na versão flex.
A Volkswagen não é uma exceção no mercado brasileiro,
visto que outros fabricantes também vêm seguindo por este
caminho. Hoje, no mercado brasileiro, são 11 fabricantes oferecendo 84 modelos flex. Sem dúvida, é um fator muito interessante, já que no passado recente, em nenhum momento
se chegou a pensar que haveria tanta oferta de modelos flex
no mercado brasileiro. Para o consumidor, isso se traduz em
concorrência entre fabricantes, redução de preços, variedade de modelos, preços e tipos de veículos, com todos os benefícios atrelados a um maior leque de escolhas.
No primeiro ano de veículos flex-fuel no Brasil, 2003, foram vendidas 48 mil unidades – lembrando que em 2002,
foram vendidas 55 mil unidades de álcool. O início tímido
pode ser explicado pela pouca oferta, eram poucos os modelos oferecidos, e pela indecisão do consumidor com relação
a essa tecnologia, a expectativa de ser ou não uma tecnologia adequada. Após essa insegurança inicial, o veículo flex
ganha cada vez mais mercado no Brasil, aumentando ano a
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ratios of approximately 10.1:1 to 10.8:1. This was high
for gasoline, but low for ethanol. The characteristics
were very similar to those of a gasoline engine. Nevertheless, the engine delivered 2.1% more power when
fueled with ethanol, and 2.1% more torque. Consumption was approximately 25% to 35% worse when using
ethanol. The technology used the cold start system
injecting gasoline from a little tank.
The second generation came in 2006 when the flexfuel vehicles market was well established. Compression began to rise as we worked with ratios ranging
from 10.8:1 as high as 13:1 for some models, which is
clearly an ethanol ratio. In this case, there was 4.4%
more power and 3.2% more torque when using ethanol. This suggested a strategy favoring the use of
ethanol. Consumption continued in the same range
of 25% to 35% worse when compared to gasoline, and
vehicles still had cold start system, especially for temperatures below 20 degrees.
The third generation was launched in 2008, with
higher compression ratios ranging from 11:1 to 13:11,

ano sua participação no mercado. Em 2008, quase 90% das
vendas de veículos leves foram veículos flexíveis. Se considerarmos que para atingir 100% é preciso considerar toda a
parcela de importados que não são flex e os veículos leves
comerciais diesel, percebe-se que praticamente 100% dos
automóveis Otto fabricados no Brasil são flex.
Nesse ano de 2009, as vendas continuam no mesmo patamar, ou seja, mais de 80%, 85% ou 87% de vendas de veículos flex, o que significa que, no Brasil, desde o lançamento dessa tecnologia em março de 2003, até abril de 2009,
foram produzidos e comercializados no mercado brasileiro,
7,7 milhões de veículos flex, que é um número, sem dúvida,
considerável. Hoje todos os fabricantes atuam nesse mercado.
A Volkswagen entende que está na quarta geração da
tecnologia flex. A primeira é aquela da época do lançamento, em 2003. No primeiro ano, ainda foram lançadas as duas
versões de motores, a taxa de compressão era aproximadamente entre 10,1 a 10,8/1, o que era uma taxa alta para
gasolina, mas baixa para álcool. Era um motor ainda muito próximo das características do motor a gasolina. Apesar
disso, era um motor que desenvolvia 2,1% a mais de potência quando abastecido com álcool, e 2,1% a mais de torque.
O consumo era de aproximadamente de 25% a 35% inferior
quando abastecido com álcool, e era uma tecnologia que
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ainda adotava o sistema de partida a frio, com tanquinho
injetando gasolina.
A segunda geração nasceu em 2006, em um mercado
bastante consolidado de veículos flex. A taxa de compressão começou a ser elevada, quando passamos a trabalhar
com taxas de compressão na faixa de 10,8, mas com alguns
modelos com 13/1, que é uma taxa nitidamente de álcool.
Nesse caso, já havia 4,4% mais potência e 3,2% mais torque
quando abastecido com álcool. Isso já indicava uma estratégia voltada ao favorecimento do uso do álcool como combustível. O consumo continuava na mesma faixa de 25%
a 35% menor quando comparado a gasolina, e os veículos
ainda contavam com sistema de partida a frio, notadamente para temperaturas ambiente abaixo de 20°.
A terceira geração foi lançada em 2008, com taxa de compressão mais elevada, de 11 a 13/1, e os motores, assim, receberam um aumento de torque. Os motores seguem um
conceito que fornece mais torque, o que é, para quem dirige
em trânsito urbano, o que mais se sobressai. Muita gente
fala em potência, quando na realidade o que se usa mais
em trânsito urbano é o torque. Nesse caso, já há motores
com potência 5,6% maior quando abastecido com álcool, e
o torque passou a ser 9,3% maior quando abastecido com
álcool. Essa já é uma diferença muito significativa, trazendo uma percepção clara ao usuário, quando usa álcool ou
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gasolina. Nesse momento, costuma-se dizer que qualquer
pessoa dirigindo é capaz de distinguir qual é o combustível
que está no tanque do veículo. Já houve melhora no consumo, que passou a 25% a 30% menor quando abastecido
com álcool. Mas ainda são veículos dotados de tecnologia
de partida a frio, com sistema de injeção de gasolina.
A quarta geração é aquela lançada em abril de 2009. Essa
geração apresenta todo o conceito de motorização de 2008,
com motores torqueados, com potência e torque maiores,
mas a grande diferença é que é uma tecnologia que não
tem mais a necessidade do sistema de partida a frio. Foi
lançado o chamado sistema e-Flex, que é uma parceria entre a Volkswagen e a Bosch.
No sistema usual, para partida do motor em condições
de ambiente frias, com grande volume – 85% – de álcool no
tanque e temperaturas abaixo de 20°, os sensores avaliam
essa condição, e no momento da partida a frio – um veículo
parado há várias horas, em condição de total equilíbrio entre motor e meio ambiente – quando a chave de ignição é
girada, é injetada uma pequena quantidade de gasolina no
motor. Este é o sistema utilizado desde o início da década
de 80, em todos os veículos a álcool.
Na tecnologia e-Flex, o que ocorre é que o sistema suporta a temperatura a frio dos veículos total flex, em temperaturas frias, ou seja condições ambientais de -5°, ou tem-

and the engines thus produced greater torque. For anyone driving in urban traffic, this was the most notable feature. Lots of
people talk about power, when in fact you mainly use in urban
traffic is torque. Some third generation engines produced 5.6%
more power and 9.3% higher torque when fueled with ethanol. This is a very significant difference, clearly felt by the driver
when using ethanol or gasoline. Consumption improved and
was now 25% to 30% lower when using ethanol. But vehicles
were still equipped with cold start technology, with gasoline injection systems.
The fourth generation is the one launched in April 2009. This
has the same 2008 motorization concept with more power and
torque, but the big difference is that it no longer needs the cold
start system. We launched what we call the E-Flex system, which
is a partnership between Volkswagen and Bosch.
All ethanol vehicles since the early 1980s have used the same
cold start system. When an engine is started from cold – having
been stopped for several hours in a state of complete equilibrium between the engine and the outside temperature – and
when there is a high proportion – 85% – of ethanol in the tank
and temperatures are below 20°, the sensors evaluate this conSão Paulo Ethanol Summit 2009
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peratura estabilizada do veículo em 0°, conseguindo dar
a partida, mesmo quando o motor está abastecido com
mais de 85% de etanol no tanque. O sistema e-Flex opera
por meio de aquecedores elétricos chamados de “PTC”, que
não são resistências elétricas, mas um sistema de aquecimento cerâmico, com a peculiaridade de aquecer muito rapidamente com baixa necessidade de energia elétrica. Os
PTCs estão distribuídos em pequenos compartimentos na
galeria de distribuição de combustível e são controlados
por outro computador, além do computador de bordo, que
é um computador específico para esse fim, que chamamos
de HCU.
O sistema de controle de partida do veículo também é
controlado por meio da ECU (computador de bordo). Por razões de segurança, é um sistema de partida assistida, automática. O motorista gira a chave de ignição, e assim transmite para o computador de bordo “Quero dar a partida”. Por
questões de segurança, o sistema só opera se o pedal da
embreagem estiver acionado, para evitar uma situação de
partida falsa ou para evitar que inadvertidamente o veículo
saia andando, quando o engate de marcha é desacoplado
pressionando o pedal da embreagem. Com pedal da embreagem apertado e chave de ignição ligada, o computador
de bordo avalia as condições ambientes, o combustível que
está no tanque, e, se necessário, faz um pré-aquecimento da

mistura, antes de injetá-la no motor. Durante o préaquecimento, no painel do motorista, aparece uma luz indicando
que está em sistema de aquecimento.
Esse tempo de aquecimento varia de acordo com as condições ambientes. Em temperaturas de 0°, o motor dá a partida em oito segundos; temperatura de -5°, o motor dá a partida em 12 segundos; temperatura de 14°, o motor dá a partida
em dois segundos. Com temperaturas acima disso, a partida é imediata, com a vantagem adicional de que continua
a aquecer a mistura durante os momentos iniciais, ou seja,
continua a suportar a condição de uso frio do motor, mesmo nos momentos iniciais antes do motor aquecer por si só.
Isso traz uma qualidade de dirigibilidade muito grande.
Os componentes do sistema são sensores no pedal da
embreagem, a chave de ignição, a luz indicativa de préaquecimento localizada bem no centro do painel, a ECU,
a HCU específica do sistema de aquecimento, a galeria de
combustível com os injetores, e o PTC, que é encaixado em
um pequeno reservatório. O injetor é um injetor de 10 furos
com um canal em “S” para criar um pré-turbilhonamento
no combustível.
Essa tecnologia foi lançada em abril de 2009 no modelo
Polo e-Flex. A intenção é que o uso dessa tecnologia se estenda, na medida do possível, para todos os demais modelos da Volkswagen.

dition, and when the ignition key is turned, a small amount of
gasoline is injected into the engine.
With E-Flex technology, the system can handle a cold start
with an outside temperature as low as -5°, or when the stabilized temperature of the vehicle is 0°. It can start even when
there is more than 85% ethanol in the tank. The E-Flex system
uses electric heaters called PTC units. These are not electrical resistances; they are a ceramic heating system with the characteristic of heating up very quickly using very little power. The PTCs
are distributed in small compartments inside the fuel distribution gallery and are controlled by a dedicated computer called
the HCU, which is additional to the onboard computer.
The vehicle’s ignition control system is also controlled by the
onboard computer (ECU). For safety reasons, it is an assisted automatic start system. The driver turns the ignition key, so telling
the onboard computer "I want to get started”, but the system
works only if the clutch pedal is engaged, so avoiding a false
start or preventing the vehicle inadvertently moving off when
the gear is not engaged and the clutch pedal is pressed. With the
clutch pedal pressed and the ignition switch turned on, the onboard computer evaluates the environmental conditions and

the fuel in the tank. If necessary, it pre-heats the fuel mixture
before injecting it into the engine. During pre-heating, a light
appears on the dashboard indicating that the heating system
is operating.
Heating time varies according to outside conditions. At temperatures of 0°, the engine starts in eight seconds; at -5 ° it starts
in 12 seconds; and at 14 ° it starts in two seconds. Above this, the
engine starts immediately. An added advantage is that the system continues to heat the fuel mixture for a few moments, so
it continues to help the engine handle the cold conditions until
it has heated up properly. This makes a real, positive difference
to handling.
The components of the system are sensors on the clutch pedal,
the ignition switch, the pre-heating indicator light located in the
center of the dashboard, the ECU, the heating system’s specific
HCU, the fuel rail with injectors, and the PTC, which is embedded
in a small reservoir. The injector has 10 holes with an “S” channel
to create fuel pre-turbulence.
This technology was launched in April 2009 in the Polo E-Flex.
The aim is to extend its use to all other Volkswagen models, at
least as far as possible.
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Dia 3, AM – EXTRA

Bioeletricidade de cana-de-açúcar:
reduzindo emissões, agregando valor
Nivalde Jose de Castro,
Coordenador, Grupo de Energia
Elétrica, UFRJ
Hoje temos premente que a expansão do parque hídrico
vai ocorrer sem reservatórios. No avanço da fronteira elétrica brasileira para a região norte, o Brasil vai construir
grandes usinas sem reservatórios. De certa maneira, isso
é uma mudança significativa do ponto de vista da matriz
hidroelétrica, consequentemente afetando a matriz energética brasileira.
Estamos caminhando mais rapidamente do que pensávamos para um sistema hidrotérmico, não mais um sistema hidroelétrico, como prevaleceu até a década de 80. Nesse sistema hidrotérmico, os avanços rápidos recentes estão
baseados em térmicas com custo variável excessivamente

alto, com base em óleo e gás natural liquefeito, e com um
problema de contratação.
Frente a essa evolução e esse problema, na avaliação dos
nossos estudos a bioeletricidade sucroenergética é uma alternativa elétrica, econômica e ambiental. Ela vai permitir
a complementaridade à evolução da matriz hidroelétrica
para uma matriz hidrotérmica. Essa é minha hipótese central.
A posição do nível de reservatórios na região sudeste e
centro-oeste, onde se concentram 70% da capacidade de
reservatórios no Brasil, revela uma sazonalidade. É interessante notar que os picos ocorrem em março e abril, com o
maior nível de chuva do período úmido, enquanto junho,
julho e agosto correspondem aos picos do período seco.
Existe uma sazonalidade, uma volatilidade no que se refere à posição dos reservatórios. Esse é um dado importante,
especialmente porque as novas usinas hidrelétricas, como
Jirau e Santo Antônio, vão gerar muita energia no período

DAY 3, AM – EXTRA

Sugarcane bioelectricity: reducing emissions,
adding value
Nivalde Jose de Castro

Coordinator, Electric Power Group, Rio de
Janeiro Federal University (UFRJ)
One major concern today is that the expansion of hydropower generation will take place without reservoirs. As Brazilian electricity generation advances northward, the country will
build large hydropower stations without reservoirs. In some
ways this represents a significant change in the hydroelectric
matrix, and will thus impact the Brazilian energy matrix.
We are migrating faster than previously expected from the
hydroelectric system that prevailed until the 1980s to a hydrothermal system. In this new system, the recent rapid advance is

based on thermoelectric stations that have an excessively high
variable cost, based on oil and liquefied natural gas, and where
there is a problem with contracting.
My central thesis is that, faced with these developments and
this problem, sugarcane bioelectricity constitutes an alternative
from the electric power, economic and environmental points of
view. It will provide complementarity as the hydroelectric matrix evolves into a hydrothermal matrix.
Reservoirs in the Southeast and Midwest of Brazil account for
70% of the national reservoir capacity, and they show a clear
seasonal pattern in terms of level. Interestingly, the maximum
points occur in March and April when there is the highest rainfall
during the wet season, while the dry-season minimums come
in June, July and August. There is therefore seasonal volatility in
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úmido, e pouquíssima energia no período seco, por não ter
onde estocar a energia do período úmido. Isso mostra que
a sazonalidade brasileira deve se acentuar. A média histórica revela isso claramente. Em fevereiro e março, são quase
90 mil MW médios, e em agosto, são 30 mil MW médios. É
uma oscilação muito grande, do ponto de vista dos reservatórios.
No entanto, a demanda de energia elétrica não tem esta
oscilação. A carga tem um comportamento muito menos
errático, menos volátil do que o nível da energia natural
afluente. Isso obviamente gera um problema para a ONS,
que é o esforço feito no sentido de estabelecer um nívelmeta para reservatórios, visando evitar essas oscilações ao
longo do ano. Queremos evitar o que houve em dezembro
de 2007 e janeiro de 2008, quando em novembro choveu
abaixo da média histórica, o que fez com que o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD, efetivamente preço spot) subiu de forma dramática. Cogitou-se a ocorrência de outro
apagão no Brasil, o que certamente não iria acontecer, visto
que estávamos no meio do período úmido. Essa oscilação
fez com que a ONS estabelecesse um nível-meta para os
reservatórios para novembro de cada ano, para não ficar
exposto ao risco hidrológico. Porém esta questão tende a se
acentuar devido à entrada das usinas fio d’àgua.
Assim, existe uma necessidade de complementação do
parque hídrico. A sazonalidade deve aumentar, haverá disponibilidade de energia muito grande durante o período
úmido, e o Sistema Elétrico Brasileiro vai precisar de recursos alternativos no período seco, quando a média cai de 90
para 30 GW médios.
Atualmente, o planejamento da matriz energética é refeito após cada leilão. No caso de um leilão com uma oferta de

Energia Natural Afluente (ENA)
Natural flow of hydraulic energy (NFHE)
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15 mil MW, só térmica, bioeletricidade representa somente
um mil MW. Quando sai o resultado do leilão, a energia vai
entrar em três anos, e no dia seguinte ao leilão, a matriz
resultante é refeita. Não há um pressuposto prévio, por
exemplo, “queremos uma matriz energética com tais e tais
características”. Está saindo uma matriz energética bem diferente.
A complementação atual é feita por conta dos leilões, trazendo térmicas fósseis. Isso é algo inusitado no Brasil. Algumas pessoas se declaram constrangidas porque vamos
colocar na matriz energética brasileira 10 mil MW de termoelétricas a óleo, que é resultado desses leilões. As usinas
que deveriam ser de reserva – backups – não são adequadas
para operar na base, e serão necessárias operações na base
durante o período seco. Considerando a moagem da cana
no centro-sul, podemos observar que a bioeletricidade oferece claramente a complementaridade para o setor elétrico
brasileiro.
Eu fiz um exercício de projeção, partindo do pressuposto
que todas as grandes usinas hidroelétricas previstas para região Amazônica estão de fato construídas. A média máxima
atual de 90 GW médio em fevereiro será de 115 GW médio
em março, enquanto os 30 GW médio em agosto vão para 35
GW médio no mesmo mês. Assim, a diferença fica acirrada. A
entrada das hidroelétricas, que é um ponto crucial da evolução da matriz elétrica brasileira porque é uma energia limpa,
não poluidora e barata, vai gerar um problema do ponto de
vista da operação do sistema elétrico. O que devemos usar
como energia complementar, de abril ou maio até novembro, para evitar um desequilíbrio entre oferta e demanda,
para não estar exposto ao risco hidrológico?
Os resultados dos leilões de A-3 e A-5, em 2007 e 2008,
mostraram que há um problema metodológico nos leilões.
Este problema faz com que o Brasil incorpore em sua matriz energético sete mil MW de usinas a óleo combustível,
dois mil MW de usinas de GNL, 1.500 MW de carvão, e só 114
MW bagaço de cana, que é bioeletricidade, e que é muito
pouco.
Esses dados indicam claramente um problema metodológico que representa um elemento de desequilíbrio no setor elétrico, segundo a avaliação de nosso grupo de estudo.
Chamamos isso de ineficiência da complementação térmica. As usinas térmicas são contratadas por disponibilidade, e não por carga. Elas indicam uma garantia física. Tem
uma metodologia que dará para elas uma competitividade
maior nos leilões, comparado à bioeletricidade. Quando
são despachadas, o que ocorre esporadicamente, o custo do
combustível incorporado na estrutura geral de custo é muito alto, porque a cadeia de suprimento de combustível trabalha com volume, e não com este elemento incerto. Quando precisamos colocar em ação uma usina termoelétrica a
gás natural, para cada 1.000 MW de energia precisamos de

terms of the situation of the reservoirs. This is important information, especially given that the new hydropower plants such
as Jirau and San Antonio will generate a lot of energy in the wet
season and very little during the dry season, because they have
nowhere to store the energy of the wet season. This indicates
that Brazil’s seasonality is set to increase. The historical average
shows this clearly. Generation in February and March is nearly
90,000 MW, falling to 30,000 MW in August. It’s a significant
variation, from the standpoint of the reservoirs.
However, the demand for power does not mirror this variation. The load exhibits much less erratic behavior; it is less volatile than the level of the natural energy flow. This obviously
creates a problem for the National System Operator (ONS), in
terms of trying to establish a target level for reservoirs in order to avoid these oscillations throughout the year. What we
want is to avoid what happened in December 2007 and January
2008, when it rained below the historical average in November,
so leading the spot price (PLD, Preço de Liquidação de Diferenças) to rise dramatically. Some people spoke of Brazil suffering
another prolonged power shortage, but this was never likely
given that we were in the middle of the rainy season. This oscillation led the ONS to establish a target level for the reservoirs
in November each year, to avoid exposure to hydrological risk.
However, this issue will tend to intensify as the run-of-river generating stations come on line.
There is thus a need to complement the hydro-power generating capacity. Seasonality is likely to increase; there will be a
lot of energy available during the wet season, and the Brazilian
Electricity System will need alternative sources for the dry season
when the average falls from 90 GW average to 30 GW average.
Today, the energy matrix is recalculated after each auction. In
the case of an auction with a bid of 15,000 MW just of thermal

ENA Brasil x moagem de cana no Centro-Sul
NFHE and sugarcane crushing*
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power, bioelectricity represents only a thousand MW. Once the
auction result is known, the power will become available in three
years, and the day following the auction the matrix is recalculated accordingly. There is no prior determination, for example,
someone saying “we want an energy matrix with such-and-such
characteristics.” So the energy matrix is becoming very different.
Supplemental energy is currently provided via auctions that are
bringing fossil-fuel generation into the matrix. This is unheard-of
in Brazil. Some people say they are embarrassed because we adding 10,000 MW of oil-fired thermoelectric generation to the Brazilian energy matrix, as a result of these auctions. These power
stations should be stand-by capacity; they are not suitable for
handling base load operations which is what is required during
the dry season. Given the pattern of sugarcane crushing in the
Center-South of the country, we can see that bioelectricity clearly
offers complementary for the Brazilian electricity sector.
I did a forecast study, assuming that all the large hydroelectric
dams planned for the Amazon region are in fact built. The maximum average that is currently 90 GW in February will become
115 GW in March, while the minimum average 30 GW of August
will increase to 35 GW the same month. Thus, the difference
will become even more acute. The new hydropower stations
are crucial to the evolution of the Brazilian electricity matrix
because they offer clean, non-polluting and cheap energy, but
they will create a problem from the point of view of operation
of the power system. What should Brazil use as a complementary power source in the period April or May through November
if it is to avoid an imbalance between supply and demand, to
not be exposed to hydrological risk?
The results of auctions A-3 and A-5 in 2007 and 2008 showed
that there is a methodological problem in Brazil’s auctions. This
has led to Brazil incorporating 7,000 MW of oil-fired power plants
into its energy matrix, together with 2,000 MW of LNG plants,
1,500 MW of coal-fired plants, and just 114 MW – a very small
amount – of plants burning bagasse to produce bioelectricity.
According to the evaluation of our study group the data
clearly indicates a methodological problem that represents a
factor of disequilibrium within the power sector. We call this
the “inefficiency of thermal complementation”. Thermal plants
are contracted by availability, not by load. They indicate a physical guarantee. There is a methodology that makes them more
competitive than bioelectricity in the auctions. When they are
dispatched, which occurs sporadically, the cost of fuel incorporated into the overall cost structure is very high because the
fuel supply chain works on the basis of volume, and not with
this factor of uncertainty. When we need to bring online a 1,000
MW gas-fired thermoelectric plant we need five million cubic
meters of natural gas. That’s a lot of gas.
Let’s say for example that on a Friday, the ONS programs the
dispatch of a particular power station for Monday. If it’s an oilfired station, then there’s an almighty scramble of tanker drivers. This is a very serious problem within the current model:
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dois mundos, com taxas de retorno complecinco milhões de metros cúbicos de gás naNão se pode
tamente distintas. A taxa de retorno do setor
tural. É muito gás.
Por exemplo, digamos que a ONS progratrazer para o setor elétrico é segura, é uma caderneta de poupança que não sofre oscilações. Por exemplo, ela
ma na sexta-feira o despacho de qualquer
energético a taxa
não obriga a geração de mais energia para ter
usina para a segunda-feira. Se for usina a
fluxo de caixa, como o setor sucroenergético
óleo, então, é um Deus-nos-acuda para os
interna de retorno
hoje faz, produzindo mais etanol porque a
motoristas. Esse é um problema muito grave
dentro do atual modelo: a contratação tér- (TIR) que acontece às crise econômica financeira tirou o equilíbrio
econômico das empresas do setor. Elas estão
mica inflexível que não consigamos colocar
vezes com etanol e produzindo mais, batendo recordes de moaem leilão, porque não é competitiva, pois a
gem de cana, para gerar etanol, para gerar um
metodologia favorece as usinas que teoricaaçúcar
fluxo de caixa mesmo vendendo etanol com
mente despacham menos. No entanto, noslucratividade até negativa nesse momento. O
sa análise demonstra uma incerteza muito
setor elétrico não tem este comportamento.
grande sobre o acerto dessa probabilidade
Para trabalhar com o setor elétrico, é preciso
de despacho.
trabalhar com outra perspectiva, que é de gaPara buscar o reequilíbrio do setor elétrico,
nhar pouco, mas com segurança no fluxo de caixa. Quem
consideramos necessários contratos por inflexibilidade saentrou no leilão de reserva de 2008 percebeu claramente o
zonal, onde a biomassa teria um papel importante por ter
que é ter um recebível, um contrato de 15 anos de venda de
a possibilidade de gerar a bioeletricidade no período seco,
um produto indexado ao IPCA (Índice Nacional de Preços
como indicado na simulação que fizemos com base no poao Consumidor Amplo). Nenhum lugar do mundo oferece
tencial elétrico da bioeletricidade. Ao trazer a bioeletricidaisso. Na hidroeletricidade, o contrato é de 30 anos. Gerou,
de para a matriz, tenderíamos a reduzir esse risco de desarecebeu. A bioeletricidade tem contratos de 15 anos por ser
bastecimento que existe no período seco. A bioeletricidade
considerada uma usina térmica.
tem uma complementaridade positiva, uma externalidade
Esse potencial para a bioeletricidade é muito grande. Está
positiva, o que estamos analisando.
associada ao ciclo de expansão da produção de etanol e de
A bioeletricidade é uma energia renovável, disponível e
açúcar. Mas é preciso ser observado de outra maneira. Não
competitiva. É uma energia limpa, derivada de outro prose pode trazer para o setor energético a taxa interna de recesso produtivo, onde a agregação de valor é muito maior,
torno (TIR) que acontece às vezes com etanol e açúcar. Essa
que é o etanol e a produção de açúcar. No entanto, ao gerar
sazonalidade complementar gera uma externalidade ecobioeletricidade, ela ganha contratos de 15 anos com previsinômica e é muito mais competitiva, só perdendo porque a
bilidade ímpar, visto que independe das oscilações do premetodologia do leilão tem erros estruturais. A metodologia
ço destas duas commodities. O setor sucroenergético tem
usada hoje é inadmissível pela idéia da disponibilidade e
dificuldade de negociar com o setor elétrico porque são
não da inflexibilidade.
Ao observar os resultados dos leilões de A-3 e A-5, quem
é do setor elétrico fica incomodado e quem é do setor ecoMais 30 GW méd no Norte, durante a temporada
nômico fica mais incomodado ainda. Existe um potencial
de chuvas
que não conseguimos realizar dentro de um setor que está
Another 30 MW av. in North, during rainy season
precisando, que é o setor da energia elétrica.
Os desafios da bioeletricidade são, no curto prazo:
ENA 2008
Nova hidro
GW
NFHE 2008
New hydropower
• A viabilidade econômica das usinas retrofit. Basta mudar
120
a caldeira, para ter energia disponível, podendo fixar con110
100
tratos de 15 anos indexados ao IPCA.
90
• A superação dos impactos da crise brasileira vai ajudar a
80
impulsionar a retomada. Esse é momento promissor para
70
60
negociações, para ambos os lados.
50
• O desenvolvimento de tecnologia, que é responsabilidade
40
30
da Dedini, que é uma grande empresa brasileira tradicional
20
de bens de capital.
10
No médio prazo, o desafio é o uso da palha; e ao longo
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prazo, o problema da competição com etanol da segunda
geração a partir do bagaço. Concluímos que o custo dessa
Fonte/Source: Castro/ONS
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inflexible thermal contracting that we don’t
cial crisis undermined their economic stabilmanage to put into an auction because it is not You cannot apply to ity. They are producing more, setting records for
competitive, because the methodology theocrushing sugar cane to produce ethanol so that
the energy sector
retically favors plants that dispatch less. Howthey can boost their cash flow, even if it means
the same internal
ever, our analysis reveals a very large degree of
selling ethanol at negative profitably just now.
uncertainty about the correctness of that probrate of return (IRR) The power sector doesn’t behave like this. So if
ability of dispatch.
the sugar-energy sector is to work with the electhat sometimes
In our view contracts with seasonal inflextricity sector, it must adopt a different outlook:
ibility will be needed if we are to achieve a new
earning less, but with cash-flow safety.
occurs with ethanol
equilibrium within the power sector. Biomass
Anybody who took part in the 2008 stand-by
would play an important role in such contracts
power
auction saw clearly what it means to have
and sugar
because it offers the possibility of generating
a receivable – a 15-year contract for the sale of a
bioelectricity in the dry period. This can be seen
product that is indexed to the IPCA (a national
in the simulation we made based on the elecinflation index). Nowhere else in the world oftric power potential of bioelectricity. By bringing
fers that. In hydropower, the contract is for 30
bioelectricity into the matrix, we would tend to
years: you generate the power, you get paid. Bioreduce the risk of power shortages that exist in the dry season.
electricity has 15-year contracts because it is considered to be a
Bioelectricity offers positive complementarity, a positive exterthermal plant.
nality that we are analyzing.
Bioelectricity has enormous potential, associated with the
Bioelectricity is renewable, affordable and competitive enercycle of expansion of ethanol and sugar production. But it must
gy. It is clean energy, derived from another productive process –
be seen differently. You cannot apply to the energy sector the
ethanol and sugar production – where the value added is much
same internal rate of return (IRR) that sometimes occurs with
higher. However, the generation of bioelectricity can be conethanol and sugar. The seasonal complementary gives rise to an
tracted for 15 years with unrivaled predictability, given that it is
externality that is much more economical and competitive, and
independent of price fluctuations for these two commodities.
loses out only because of structural errors in the auctions. The
The sugar-energy sector has problems dealing with the electricmethodology used today is unacceptable, because it incorpoity sector because they are two different worlds, with completerates the idea of availability rather than inflexibility.
ly different rates of return. The rate of return in the electricity
When looking at the results of auctions A-3 and A-5, anybody
sector reflects its safety; it’s like a savings account that does
connected with the electricity sector is troubled and anybody
not suffer oscillations. For example, the electricity sector does
connected with the business sector is even more troubled.
not need to generate more power to improve its cash flow, as is
There is potential within the electricity sector that is needed
happening today in the sugar-energy sector where companies
but unrealized.
are producing more ethanol because the economic and finanBioelectricity faces various challenges. In the short term, they are:
• The economic feasibility of retrofitting plants. Just change
the boiler to gain available energy, and be able to sign 15-year
contracts indexed to the IPCA.
Geração inflexível na seca: biomassa
Biomass: inflexible generation during the dry season • As Brazil overcomes the impacts of the crisis, this will help
the sector resume its vigor. This is a promising moment for
negotiations for both sides.
• The development of technology. This is the responsibility of
ENA 2008
Nova hidro
Biomassa
GW
NFHE 2008
New hydropower
Biomass
Dedini, a large and traditional Brazilian capital goods company.
120
The medium-term challenge is the use of sugarcane straw,
110
100
while in the longer term it’s the problem of competition with
90
second-generation ethanol made from bagasse. We are of the
80
70
opinion that the cost of this technology is likely to be so high
60
that it will not allow for an appropriate scale at mills that cur50
rently
have 21-BAR boilers. There is the possibility of upgrading
40
30
21-BAR boilers to 60 BAR, so generating extra energy and sign20
ing specific contracts, thus preventing this growth (of cellulosic
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ethanol from bagasse). But companies cannot expect to make
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this transformation and earn an IRR equal to that of the ethaFonte/Source: Castro/UFRJ
nol and sugar sector. That’s not going to happen.
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tecnologia deve ser tão alto que não deve dar escala para as
usinas que hoje têm caldeiras de 21 BAR. Temos a possibilidade de transformar as caldeiras de 21 BAR para 60 BAR, gerar energia extra, fazer contratos específicos, e inviabilizar
esse crescimento. Mas não devem querer fazer essa transformação e esperar uma TIR igual a do setor de etanol e de
açúcar. Isso não dá.
O desafio é aumentar a competitividade dos leilões, que
devem ser específicos porque nesse tipo de leilão de A-3, a
condição competitiva é praticamente inviável para a bioeletricidade. Também precisamos ganhar a confiança e a
credibilidade do governo. Com quem temos conversado
sempre diz que o pessoal do açúcar quer ganhar muito. São

Resultados dos leilões A-3 + A-5 de 2007+ 2008
Results for auction rounds A-3 + A-5 in 2007 + 2008

Combustível
Fuel
Óleo combustível
Fuel oil

Capacidade
Capacity (MW)
6832

% Total

63,1

2128

19.6

Carvão
Coal

1410

13.0

Coque de petróleo
Pet coke

350

3.3

Bagaço de cana
Sugarcane bagasse

114

1.1

10834

100,0

Fonte/Source: Castro/CCEE, EPE

The challenge is to increase the competitiveness of the auction, which must be specific because with the A-3 type of auction
it is practically impossible for bioelectricity to be competitive.
We also need to gain trust and credibility with the government.
Some officials we speak to say that people in the sugar-energy
sector want to make big profits. They are two different worlds:
one world that has the rate of return of ethanol and sugar – a
sector that faces risks, with the oscillation of commodities – and
the world of bioelectricity that has no risk – it’s like a savings ac-
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Bioeletricidade para venda ao SEB
Bioelectricity: potential annual sales
to Brazilian power system
Safra/Harvest

GNL
LNG

Total

os dois mundos: o mundo da TIR do etanol e do açúcar, que
tem riscos, com a oscilação das commodities; e o mundo
da bioeletricidade que não tem risco, que é uma poupança,
onde se ganha pouco, mas certo. Esses dois mundos precisam se entender dentro do setor.
Minhas conclusões: a matriz está em transição e precisa
de energia complementar. A que está sendo colocada hoje
não é adequada e tem um risco financeiro absurdamente
alto. Se as usinas térmicas a óleo forem chamadas para
operar em junho, julho e agosto, não será possível pagar
a conta. Avaliamos que a bioeletricidade pode cobrir perfeitamente esta possibilidade, dadas as características que
mostramos.

MW

MW (méd./avg.)

2008/09

3600

1800

2009/10

4173

2087

2010/11

6715

3358

2011/12

8315

4158

2012/13

10315

5158

2013/14

12315

6158

2014/15

14315

7158

2015/16

16315

8158

2016/17

18315

9158

2017/18

20315

10158

2018/19

22315

11158

2019/20

24315

12158

2020/21

26315

13158

Fonte/Source: Castro/UNICA, Cogen (2009), MME

count, where you receive less, but it’s reliable. These two worlds
must come to a mutual understanding within the sector.
My conclusions: the energy matrix is in transition and needs
complementary power. That which is currently being introduced is inadequate, and carries a ridiculously high financial
risk. If the oil-fired thermal plants are all called upon to operate
in June, July and August, it will be impossible to pay the bill. We
understand that bioelectricity can completely cover this possibility, given the characteristics that we have outlined.
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Novidades da UNICA
New from UNICA

Dia 1, AM – Plenário de Abertura

Lançamento do Projeto RENOVAÇÃO

Projeto vai requalificar milhares de cortadores da cana-de-açúcar
O programa RENOVAÇÃO objetiva treinar e requalificar a cada ano mais de sete mil trabalhadores manuais
da cana-de-açúcar e integrantes das comunidades, para
trabalharem em novas atividades, dentro da área da usina, como em outros setores. Criado pela UNICA, o programa tem a participação da Federação dos Empregados
Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (FERAESP), o
patrocínio das empresas Syngenta, John Deere, Case iH,
e o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID).
O setor sucro-energético emprega diretamente mais de
800 mil pessoas nas áreas agrícola e industrial. No entanto, há um processo bastante acelerado de mecanização nas
diversas fases da atividade agrícola canavieira, mais notadamente na colheita. É um processo que já ocorre há várias
décadas, em praticamente todas as cadeias agroindustriais
do país, na busca de ganhos de competitividade nos mercados doméstico e internacional.
Além dos aspectos de produtividade e de custo, há uma
forte questão ambiental. A queima da cana-de-açúcar é
importante para facilitar a entrada dos cortadores na lavoura. No entanto, a queima tem sido motivo constante de
insatisfação e desconforto das populações que residem nos
municípios canavieiros, bem como de ambientalistas e políticos que há muito pressionam pelo seu fim.
A resposta do governo estadual a este forte apelo ambiental veio em março de 2003, com a aprovação da lei
11.241, que impôs um prazo máximo para o fim da queima
da cana nas áreas mecanizáveis, até 2021. Posteriormente,
um protocolo assinado entre a UNICA e a Secretaria do
Meio Ambiente do Estado antecipou esse prazo de forma
voluntária para 2014 nas áreas mecanizáveis e 2017, para as
não-mecanizáveis. Na última safra, praticamente 50% da
área no Estado, já foi colhida crua, ou seja, sem queima, o
que também permite redução nos custos de produção e aumento na competitividade do etanol e do açúcar.
O contraponto desse processo, no entanto, é a redução
inevitável dos postos de trabalho no corte. Geram-se novos
empregos na atividade mecanizada das usinas, mas é fato
que boa parte dessa mão de obra precisará de apoio para
recolocação em outras atividades da economia.
Muito já tem sido feito. Um levantamento recente realizado somente com as 127 associadas da UNICA identificou
que neste momento, as próprias usinas já desenvolvem
programas individuais de treinamento e requalificação, beneficiando mais de cinco mil cortadores de cana no Estado
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de São Paulo. Sem considerar os programas de aperfeiçoamento e de promoção social. No entanto, a UNICA e algumas empresas ligadas ao setor entenderam que era preciso
fazer mais.
O programa RENOVAÇÃO abrangerá as seis maiores regiões produtoras de São Paulo, estado que responde por 63%
da produção nacional de cana-de-açúcar, que são: Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e
São José do Rio Preto. Serão diversos cursos em atividades
dentro do setor, como motoristas e operadores de máquinas (tratores e colhedeiras), eletricistas, soldadores e me-

“RENOVAÇÃO será o maior programa
de requalificação de trabalhadores de
cana-de-açúcar do mundo” – Eduardo
Leão de Sousa, Diretor Executivo, UNICA

“Todos concordamos, que é preciso
desenvolver um plantio e cultivo da
cana-de-açúcar ambientalmente
mais sustentável, mas não se poderia
conceber que o fim das queimadas
leve à marginalização de milhares de
trabalhadores” – Elio Neves, Presidente da

FERAESP*

cânicos. Além disso, serão cursos em outras áreas como
apicultura, reflorestamento, construção civil, hotelaria e
computação.
O programa foi desenvolvido de forma a garantir forte
envolvimento das comunidades locais que, com a mobilização da FERAESP, identificarão as necessidades de trabalho
de cada região. Um comitê executivo composto por representantes de todas as empresas e organizações envolvidas
nesse programa será responsável pela definição das estratégias, pela seleção dos cursos e fornecedores, e pela monitoria e avaliação do programa.

* FERAESP - Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo

Day 1, AM – Opening Plenary Session

Launch of the RENOVAÇÃO Program
Program will retrain thousands of sugarcane cutters

ing in areas where mechanized harvesting is possible. A protocol
signed between UNICA and the State Secretariat of Environment
voluntarily brought forward that deadline to 2014 in mechanizable areas, and to 2017 in areas where mechanized harvesting
is not possible. In the last sugarcane harvest, nearly 50% of the
area in the state was harvested without burning. This also permits reduced production costs and increased competitiveness
for both sugar and ethanol.
The other side of this process, however, is an inevitable reduction of employment in cane cutting. New jobs are created in
mechanized activities in the mills and distilleries, but the fact is
that much of the cane-cutter workforce will need help to relocate into
“RENOVAÇÃO will be the largest
other areas of the economy.
Much has already been done. A
retraining program for sugarcane
recent survey conducted among
workers in the world” – Eduardo Leão
UNICA’s 127 members showed that
de Sousa, Executive Director, UNICA
plants have already developed their
own individual programs for training and retraining, benefiting more
than five thousand cane cutters in
“We all agree that we must
the State of São Paulo – this is without counting regular training and
develop sugarcane planting and
social promotion programs. Howcultivation methods that are more
ever, UNICA and some companies
environmentally sustainable, but we
involved with the sector realized
cannot allow that the end of burning
that more is needed.
leads to thousands of workers facing
The RENOVAÇÃO program will
cover the six largest sugarcane promarginalization” – Elio Neves, President
ducing regions in São Paulo State,
of FERAESP*
which itself accounts for 63% of domestic production. These are Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto and
ever, there is a very rapid process of mechanization in various
São José do Rio Preto. There will be various courses in activities
stages of sugarcane farming, most notably in the harvest. This
related to the sector, such as machinery drivers and operators
process has been occurring for several decades in virtually all
(for tractors and harvesters), electricians, welders and mechanagri-industrial sectors of Brazil, in a drive for greater competiics. There will also be courses in other areas such as beekeeping,
tiveness in domestic and international markets.
forestry, construction, catering and computing.
In addition to questions of cost and productivity, there is an
The program was designed to ensure significant involvement
important environmental issue. Burning sugarcane prior to
of local communities and organization by FERAESP, to identify
harvesting is important to make it easier for cutters to work in
the work skills requirements of each region. An executive comthe plantations. However, burning has been a constant source
mittee composed of representatives of all companies and orgaof dissatisfaction and discomfort for people living in sugarcane
nizations involved in the program will be responsible for definregions. Moreover, environmentalists and politicians have long
ing strategies, selecting courses and suppliers, and monitoring
pressed for an end to the practice.
and evaluating program performance.
The São Paulo State government’s response to this strong environmental demand came in March 2003 with the adoption of
* FERAESP - Federation of Rural Salaried Workers in São Paulo State
Law 11,241. This set a deadline of 2021 to end sugarcane burnThe RENOVAÇÃO Program – the name means “RENEWAL” in
Portuguese – is designed to train or retrain every year more than
seven thousand manual sugarcane workers and members of
sugarcane communities, so that they can find work in new areas in the mills and distilleries, or indeed in other sectors of the
economy. Created by UNICA, the program enjoys the participation of the Federation of Rural Workers of São Paulo (FERAESP),
sponsorship of Syngenta, John Deere and Case IH, and support
from the Interamerican Development Bank (IDB).
The Brazilian sugar-energy sector directly employs over
800,000 people in the agricultural and industrial areas. How-
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Lançamento do Projeto AGORA

Programa vai educar o público quanto aos benefícios do setor
A missão do Projeto AGORA - Agroenergia e Meio Ambiente é desenvolver um amplo esforço integrado de comunicação e marketing que transmita à opinião pública os
benefícios da produção e do uso de energias renováveis e
sustentáveis de origem agrícola. Os quatro objetivos são:
• Mudanças climáticas: Esclarecer e promover questões
relacionadas com as mudanças climáticas e meio ambiente, destacando a contribuição do etanol e da bioeletricidade. É essencial que esta conexão exista sempre, a
partir de agora. É algo que a UNICA transformou em prioridade e que será aprofundado através do AGORA. Essa
ligação é fundamental por não ser entendida por todo o
público que consome o etanol ou que usa eletricidade gerada por uma usina.
• Impactos e benefícios: Informar e fomentar a cadeia produtiva sucro-energética, salientando os seus impactos e
benefícios sobre a economia brasileira. Essa é uma questão de educar sobre os impactos dessa cadeia produtiva,
para que os benefícios sociais, ambientais e econômicos
também tenham peso, sem se concluir que a única vantagem do etanol é o preço baixo, que é o que a maioria
das pessoas aprendeu em 30 anos de uso desse combustível no Brasil.
• Ampliar o consumo: Aumentar o consumo de etanol em
veículos automotores, incentivar novos usos do produto
(motocicletas, ônibus, tratores, bioplásticos, etc.) e o crescimento da bioeletricidade. Isso estimula tendências já
existentes e promove a idéia de que quanto mais cresce
o uso destas energias limpas e renováveis, melhores são
os resultados para a sociedade e para a própria cadeia, em
termos de preservação ambiental, geração de empregos e
resultados.
• Esclarecer mitos sobre o setor: É uma questão essencial,
que vem sendo objeto de esforços da UNICA e que pode
ser bem melhor abordada se todas as partes dessa cadeia
também participarem desse esforço. É importante que
isso ocorra, pois na maioria das vezes, a disseminação de
mitos é algo que deixa impressões negativas, equivocadas, não só sobre a cana, mas sobre empresas da cadeia
produtiva também. Isso ninguém deseja.
As primeiras ações do Projeto AGORA buscam atuação
focada em grupos específicos, falando em nome da cadeia
produtiva. São três alvos:
• Consumidores e opinião pública: O Projeto AGORA vai ampliar o conhecimento sobre a produção sustentável de biocombustíveis, desmistificando fatos errados e imprecisos, por
meio de diversas ferramentas e ações de comunicação.
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• O governo: O Projeto AGORA pretende criar canais de comunicação eficientes com os que produzem e aprovam a
legislação brasileira, fornecendo informações consistentes sobre biocombustíveis em todas as suas dimensões. É
importante porque muitas vezes o esforço é grande para
que se faça compreender o que deve virar lei para agilizar
a produção e o trabalho.

“O Projeto AGORA já nasce como
a maior iniciativa de marketing
institucional do setor”
Adhemar Altieri, Diretor de Comunicação
Corporativa, UNICA
• Escolas de ensino fundamental: É a principal ação inicial
do AGORA. A iniciativa educacional do Projeto AGORA
irá informar professores e estudantes sobre as causas do
aquecimento global e as formas de mitigar as mudanças
climáticas, incluindo o papel das energias renováveis. Intitulado “Desafio Mudanças Climáticas” a iniciativa atingirá alunos do Ensino Fundamental da rede estadual em
oito estados. Serão envolvidos 11.700 escolas, 47 mil professores e cerca de 2,3 milhões de alunos de 7ª e 8ª séries.
Haverá premiação para os 70 melhores trabalhos escritos
pelos alunos.
No seu lançamento, o Projeto AGORA tem a participação
da UNICA; da Organização dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil (ORPLANA); do Fórum Nacional
Sucro-energético; e das seguintes empresas: Monsanto,
Itaú, Unibanco, Dedini, Basf e Sew Eurodrive. Tem também
o apoio institucional de várias entidades: Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG); Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ); Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de
Energia e de Consumidores Livres (ABRACE); Arranjo Produtivo Local do Álcool (APLA); Centro Nacional da Indústria
do Setor Sucroalcooleiro e Energético (CEISE BR); Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC); Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (FECOMBUSTÍVEIS);
e Sindicato Nacional dos Distribuidores de Combustíveis
(SINDICOM).

Launch of the AGORA Project

Program will educate the public about the benefits of the sector
The AGORA Project – the name means “NOW” in Portuguese
– is a wide-ranging integrated marketing and communication
program designed to teach the public about the benefits of producing and using renewable, sustainable energy of agricultural
origin. The four goals are:
• Climate Change: Clarify questions relating to climate change
and the environment, highlighting the contribution of ethanol

The first actions of the AGORA Project will target specific
groups, speaking on behalf of the whole supply chain. There are
three targets:
• Consumers and public opinion: The project will use various communication tools and actions to expand knowledge of sustainable
biofuels production, demystifying wrong or inaccurate facts.
• The government: The AGORA Project aims to build efficient

“The AGORA Project is the largestever institutional marketing initiative
in the sugar-energy sector”
Adhemar Altieri, Corporate Communications
Director, UNICA

and bioelectricity. This connection must always be stressed,
from now on. It is something that UNICA has made a priority
and that will be further promoted through the AGORA Project.
This connection is vital, but is not understood by all the public
that consumes ethanol or uses electricity that is generated by
a mill or distillery.
• Impacts and Benefits: Inform and promote the sugar-energy
supply chain, stressing its benefits and impacts on the Brazilian economy. This is a question of educating the public and
people working in the sector about its impact, so that the social, environmental and economic benefits are also taken into
account. The main thing that most people have learned from
30 years of using ethanol as fuel in Brazil is that it is cheaper;
we need to go beyond that.
• Increase consumption: Increase consumption of ethanol in motor vehicles and encourage new uses (motorcycles, buses, tractors, bioplastics, etc.), while promoting the growth of bioelectricity. This reinforces existing trends and promotes the idea that the
more we expand the use of these clean and renewable energies,
the more we improve outcomes for society and the sector itself,
in terms of environmental protection, job creation and results.
• Clarify myths about the industry: This is a key issue, one where
UNICA has made considerable efforts. It can be better addressed if all parties in the supply chain participate. This is important because in most cases, when myths spread they leave
wrong and negative impressions, not just about sugarcane but
also about companies on the supply chain. This is something
that no one wants.

communication channels with those who write and vote on
Brazilian legislation, providing them with reliable information
about all aspects of biofuels. This is important because often
great effort is required to explain what laws are needed to
make production and work more efficient.
• Elementary schools: This is the main initial focus of the AGORA
Project – an educational initiative to inform teachers and students about the causes of global warming and ways to mitigate climate change, including the role of renewable energy.
Entitled ‘Climate Change Challenge’, the initiative will reach
elementary students at public school in eight states, involving
11,700 schools, 47,000 teachers and nearly 2.3 million students
in the 7th and 8th grades. There will be prizes for the 70 best
papers written by students.
The AGORA Project was launched with the participation of
UNICA; the Organization of Cane Growers in the Center-South
Region of Brazil (ORPLANA); and the National Sugar-Energy Forum, together with the following companies: Monsanto; Itaú;
Unibanco; Dedini; BASF and Sew Eurodrive. It also enjoys institutional support from various entities: the Brazilian Agribusiness
Association (ABAG); the Brazilian Machinery Builders' Association
(ABIMAQ); the Brazilian Association of Major Power Consumers
and Free Consumers (ABRACE); the Ethanol Cluster of the Piracicaba Area (APLA); the National Center for the Sugar-Ethanol and
Energy Sector (CEIS BR); the Sugarcane Technology Center (CTC);
the National Federation of Fuel and Lubricants Commerce (FECOMBUSTÍVEIS); and the National Syndicate of Fuel Distributors
(SINDICOM).
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Empresas mostram
as últimas tecnologias
O Brasil Ethanol Trade Show aconteceu durante
três dias junto com o Ethanol Summit, para promoção de networking entre empresas fornecedoras
de bens, tecnologia e serviços para o setor sucroenergético e os principais tomadores de decisão em
empresas que são seus clientes atuais e potenciais.
Empresas em ramos como software de controle de
produção, montagem de sistemas de usina, instrumentação de medição e equipamentos e filtros
ocuparam 98 estandes no WTC Golden Hall, que
é o maior espaço de exposição na América Latina
dentro de um hotel.
Visitantes de 20 países eram principalmente proprietários e executivos de usinas e destilarias, bem
como investidores, engenheiros, pesquisadores,
funcionários públicos e analistas envolvidos com
o setor.

Brasil Ethanol
Trade Show
>> June 1-3, 2009

Companies show
their latest technologies
The three-day Brazil Ethanol Trade Show took
place alongside the Ethanol Summit to bring
together companies supplying goods, technology and services to the sugar-energy sector with
key decision-makers in companies that are their
current and potential client – an exceptional networking opportunity.
Companies ranging from production control software, mill assembly systems, measuring instrumentation, equipment makers and filters occupied
98 stands and booths in the World Trade Center
Golden Hall, the largest exhibition venue in Latin
American located within an hotel.
Visitors from 20 countries were mainly mill and
distillery owners and executives together with
investors, engineers, researchers, public officials
and analysts involved with the sector.
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