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Canal - Jornal da Bioenergia

O ano de 2020 se mostra diferente do que era aguardado. Os cenários 

esperados por todos os setores não se confirmaram. A pandemia e as 

necessidades de isolamento e distanciamento social implicaram nas 

relações não apenas sociais, mas econômicas e financeiras. Até mesmo o 

setor de energia sentiu. Apenas no primeiro semestre de 2020, a demanda 

global de energia recuou 3,8% em comparação ao mesmo período 

do ano passado. O dado é da Agência Internacional de Energia (EIA). 

 A demanda baixa por combustíveis também impactou o mercado. 

Além disso, o dólar passou de R$5,90. A OPEP jogou os preços 

do petróleo para baixo e, consequentemente os do nosso etanol 

também despencaram em pleno começo de uma nova safra de cana. 

 Mesmo neste cenário negativo , especialistas e executivos de várias áreas 

do setor energético ainda são otimistas para o futuro. Mas consideram que 

não devemos cruzar os braços e esperar. Agora é o momento de refletir e agir. 

 Por isso, o Canal – Jornal da Bioenergia traz nesta edição considerações de 

diversos profissionais, que acreditam em um amanhã melhor, mais unido, 

cheio de solidariedade e com a continuação dos projetos planejados.
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Covid-19 e o setor de 
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 Setor elétrico em 
desacordo de contas

Cejane Pupulin

Canal – Jornal da Bioenergia: 
Quais os efeitos da crise imposta 
pela pandemia do novo coronaví-
rus no setor?
Bárbara Rubim: de forma geral no 
setor de energia sentiu, já que houve 
redução de consumo de energia elé-
trica no Brasil, uma carga estimada de 
20% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Por isso, recente-
mente foi publicado um decreto para 
o auxílio às distribuidoras de energia 
frente à crise causada pelo Covid-19.
 
Canal – Houve efeitos negati-
vos? Se sim, quais os principais?
Bárbara: essa redução, na prática, re-
presenta que as distribuidoras têm a 
obrigação de pagar por uma energia 
as geradoras e que ela não vai conse-
guir alocar, já que não há consumo. 
e junto essa situação, também houve 
um aumento da inadimplência, no 
patamar de aproximadamente 12%. 
de uma maneira geral, esses pontos 
têm criado uma crise no setor e, por 
isso, o governo organiza a liberação 
de empréstimos para as distribuido-
ras. 
Sobre a perspectiva do consumidor, 
o impacto da crise no ponto de vista 
da energia elétrica é que ele continua 
tendo a obrigação de pagar a sua 
conta, apesar da aneel ter suspen-
dido a possibilidade de corte por 90 
dias,  mas essa definição só é válida 
para o consumidor residencial e de 
serviços essenciais. o consumidor 
comercial continua com a possibili-
dade de ter a sua energia cortada e, 

entrevista | 
BárBara ruBim, vice-presidente de geração distriBuída da 
associação Brasileira de energia solar Fotovoltaica (aBsolar)
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portanto, com as suas obrigações fi-
nanceiras perante a distribuidora. 
Sob uma ótica do setor que gera a 
própria energia, como por exemplo, 
a geração distribuída, há também 
alguns impactos. o primeiro foi uma 
desaceleração do setor, já que os 
consumidores, no momento, têm 
pensando em investir menos para 
a contenção de custos e, isso, acaba 
gerando impactos para as empresas 
que comercializam o sistema de ge-
ração própria, seja energia fotovol-
taica ou sistemas geridos a partir de 
biomassa. 

Canal – O que precisa ser feito 
para atravessar esse ano e mitigar 
os efeitos negativos para o negó-
cio? O que depende do governo 
federal e dos estaduais? E o que o 
próprio setor pode fazer?
Bárbara: no setor de energia, em re-
sumo tivemos queda de consumo, 
aumento da inadimplência e sobra 

de energia nas distribuidoras, criando 
um descasamento de contas, já que a 
distribuidoras têm que pagar. 
Mas na área de negócios, as empre-
sas não tiveram tantos problemas 
como poderia ter sido. o setor con-
tinuou capaz de fechar negócios e 
conseguiu crescer, mesmo que abai-
xo do esperado no início de 2020. 
Mas, a expectativa para o pós-crise é 
de crescimento. a crise reforça o con-
sumidor, em especial as empresas, a 
se preparar e a desenvolver mecanis-
mos para proteção. Gerar a própria 
energia é, sem dúvida, um desses en-
genhos, por que a conta de luz é um 
dos maiores gastos de uma empresa. 
Passado esse período agudo da 
crise, espera-se que o setor de ge-
ração própria de energia volte a 
crescer a longo deste ano e tam-
bém no ano q vem. o Governo Fe-
deral tem negociado um plano de 
negociação pós-pandemia, mas é 
importante que os governos esta-

duais e municipais também os de-
senvolvam. os governos estaduais 
tem papel importante na  geração 
distribuída , seguindo os passos de 
Minas Gerais, que ausenta o consu-
midor que gera energia de pagar 
iCMS da energia gerada,  trazendo 
neutralidade tributária. 

Canal – Que lição tirar dessa si-
tuação atual?
Bárbara: a nossa sociedade é um 
pouco resiliente para essas dificulda-
des. a gente precisa repensar a forma 
como consumimos e como interagi-
mos como sociedade e com a na-
tureza. apesar da crise que vivemos 
devido ao Covid-19, uma mais séria 
já está prevista devido às mudanças 
climáticas. e assim, como o mundo 
estava despreparado para lidar com 
o corona, também estará desprepa-
rado para este, que já está aconte-
cendo e que será infinitamente mais 
grave.
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entrevista

Etanol é impactado 
com a pandemia
Canal – Jornal da Bioenergia: 
Quais os efeitos da crise imposta 
pela pandemia do novo corona-
vírus no setor?
Murilo Fontanetti Aguiar: não 
vimos muitos efeitos do Covid-19 
para o consumo açúcar. ocorre 
uma redução pontual de demandas 
em alguns países, não na mesma 
magnitude de outras commodities, 
com o açúcar demonstrando certa 
resistência de retração porque as 
indústrias de alimentos continuam 
em funcionamento e o consumo 

segue praticamente normalizado. 
algumas indústrias foram um pou-
co afetadas, mas a redução de con-
sumo não é tão expressiva. ainda 
estamos tentando mapear alguns 
países, mas não há nada muito sig-
nificativo. 
inclusive, vemos que o preço em 
reais do açúcar tem subido. Pri-
meiro devido ao dólar, que chegou 
a ficar acima de R$ 5,90 (sendo o 
Real a moeda com maior desvalo-
rização nos últimos meses), elevan-
do os preços em reais a um nível 

murilo Fontanetti aguiar - consultor sênior 
em gerenciamento de risco – açúcar & etanol da intl Fcstone
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muito interessante para o produ-
tor, evidenciando que há deman-
da do produto neste curto prazo. 
dado que a Tailândia - o segundo 
maior exportador de açúcar – teve 
recentemente a maior seca dos úl-
timos 40 anos, a quebra de safra lá 
reduziu muito a oferta e o volume 
de exportação do país, com enca-
recimento dos prêmios a níveis re-
cordes. 
além disso, os efeitos de lockdo-
wn na Índia atrapalharam as ex-
portações de açúcar deste país 
e essa demanda internacional se 
direcionou para o Brasil. Mesmo o 
país tendo um mix bem agressivo, 
temos prêmios de exportação de 
açúcar muito interessantes, com 
arbitragem bem favorável à expor-
tação quando comparada a uma 
venda no mercado interno.  

Canal – Houve efeitos negati-
vos? Se sim, quais os principais?
Murilo: o etanol tem sido o mais 
impactado devido ao Covid-19. 
Perdeu-se quase R$ 1/litro, por 
exemplo, no estado de São Paulo, 
base preço PVU (posto- veículo-
-usina), que é o preço de venda na 
usina com impostos. apesar de ter 
atingido R$ 1,60/l os preços recu-
peraram recentemente, influencia-
do pela recuperação do petróleo e 
expectativa de retomadas na de-
manda. Hoje os negócios em São 
Paulo giram em torno de R$ 1,75/
litro. 
os grandes problemas foram a des-
valorização do petróleo nos meses 
de março e abril. a paralização das 
atividades refletiu na queda do 
preço do etanol, com a quarente-
na/isolamento reduzindo muito o 
consumo. Pelos dados mais recen-
tes divulgados pela anP, no mês de 
março, houve uma queda de 14% 
nas vendas de etanol das distri-
buidoras para os postos. espera-se 
para a o mês de abril uma piora do 
indicador, dado que o mês inteiro 
foi marcado pela quarentena. esses 
dados esperados para começo de 
junho. 

a Unica já divulgou os dados de sa-
fra de abril, com as vendas das usi-
nas para as distribuidoras trazendo 
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uma queda de 38% para o etanol 
hidratado carburante. a demanda 
arrefeceu fortemente, culminando 
com a entrada de safra da Região 
Centro-Sul. ou seja, acompanha-
mos a junção de um período em 
que a demanda teve forte recuo e 
a oferta forte incremento.

Canal – O que precisa ser feito 
para atravessar esse ano e miti-
gar os efeitos negativos para o 
negócio? O que depende do go-
verno federal e dos estaduais? 
Murilo: Vimos boatos que o gover-
no aprovaria um aumento de tarifa 
de importação de etanol e também 
que aumentaria a Cide da gasolina 
de 0,10 atuais para 0,30 reais/litro. 
Mas isso foi negado pelo governo, 
o qual afirmou que não vai ajudar 
especificamente um setor em de-
trimento de aumento de impostos 
para a população, mas estão sendo 
estudadas algumas alternativas. 
a Unica, o Ministério da agricultura 
e os produtores têm defendido a 
desoneração do PiS/ Confins, que é 
um dos tributos atribuídos ao eta-
nol. Porém, ainda está em discus-
são. 
o setor aguarda algumas linhas de 
financiamentos do governo, via 
BndS e bancos para estocagem de 
etanol com uma tarifa subsidiada. 
o objetivo é fazer com que as usi-
nas não se sintam pressionadas a 
vender no atual mercado ausente 
de intensidade compradora. em al-
gumas unidades o valor de venda 
está muito em cima do custo de 
produção. 
o setor aguarda notícias positivas 
referentes a esse ponto, mas a prin-
cípio sem horizonte. Para auxiliar, 
os governos estaduais poderiam 
alterar o iCMS do etanol, para dei-
xa-lo mais competitivo em relação 
à gasolina, contudo sabe-se que 
mexer em arrecadação não é viável 
aos estados no momento. 

Canal –  E o que o próprio setor 
pode fazer?
Murilo: o setor tem pressionado 
por medidas. Mas as usinas estão 
maximizando a produção do aTR 
destinando a maior parte possível 
para o açúcar. ou seja, estão mi-

grando a maior parte da produção 
para açúcar dado sua rentabilidade 
bruta mais atrativa, que varia entre 
30% a 40% melhor que o etanol 
dependendo do mês. isso possivel-
mente trará a produção de açúcar 
do Centro-Sul para níveis recordes 
nessa safra. 

Canal –E o futuro? Como pla-
nejar para o pós-crise? 
Murilo: o futuro para o açúcar está 
interessante. Mas ainda incerto 
para o etanol. espera-se que toda 
essa demanda reprimida retorne 
em algum momento com a flexi-
bilização ou fim das quarentenas 
e retomada das atividades. assim, 
é muito importante acompanhar 
preço de petróleo, a cotação de 
câmbio e sua relação em reais. Te-
mos que observar os impactos do 
valor do barril em reais para a ga-
solina a (gasolina revendida pela 
Petrobras para os distribuidores 
produzirem a gasolina C, que tem 
a mistura de anidro e é revendida 
para os postos). essa relação tem 
acompanhado a paridade interna-
cional, e dado o dólar elevado e a 
recuperação dos preços do petró-
leo a Petrobras tem corrigido os 
recuos de preços feitos nos meses 
anteriores. 

Canal – Que lição tirar dessa si-
tuação atual?
Murilo: a lição é que as incertezas 
e dúvidas sempre imperam, com 
o mercado apresentando eventu-
almente algumas janelas de opor-
tunidade. não se pode levar proje-
ções e estimativas otimistas como 
um cenário a ser concretizado, o 
importante é acompanhar o mer-
cado e utilizar cada vez mais as fer-
ramentas de proteção financeiras 
para garantia de margens dos pro-
dutos, saindo do risco de preços e 
assumindo uma posição que ga-
ranta resultado operacional/finan-
ceiro positivo. no começo do ano 
tínhamos um cenário muito inte-
ressante para o setor, tanto para 
açúcar como para etanol, porém, o 
Covid-19 afetou demais o mercado 
etanoleiro, reduzindo muito o fatu-
ramento que era esperado no iní-
cio deste ano.
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entrevista | elBia gannoum  - presidente da aBeeólica

Queda na demanda  
é o maior problema

Canal - Como a pandemia do novo coronavírus 
está afetando o setor?
Elbia Gannoum – no caso do setor eólico, o grande 
desafio tende a ser a queda de demanda que deve afe-
tar os próximos leilões com contratações menores. este 
não é, no entanto, um ponto em que podemos atuar 
diretamente ou tomar alguma providência, pois tem a 
ver com uma desaceleração econômica por motivos 
muito maiores. entendemos que a expansão da matriz 
elétrica brasileira se dará por meio de renováveis, com 
destaque para energia eólica, então certamente have-
rá novas contratações de eólica nos próximos leilões, 
mas elas devem ser menores do que as que prevíamos 
no início do ano. 

Canal – Já existe uma estimativa de quanto será 
essa queda?
Elbia Gannoum –ainda não sabemos estimar o quan-
to as contratações podem cair, porque a própria crise 
do CoVid-19 traz suas dúvidas, num cenário que se 
modifica com frequência. achamos cedo para falar em 
números, estimar exatamente de quanto será a queda 
de demanda. no que se refere a equipamentos, é bom 
lembrar que cerca de 80% de um aerogerador é fabri-
cado no Brasil, então nossa dependência de produtos 
importados é baixa e não temos registro de problemas 
neste ponto.

Canal - Qual a previsão para o futuro?
 Elbia Gannoum – Com uma demanda baixa nos pró-
ximos leilões podemos, inclusive, ter chão de fábrica 
ocioso, porque os pedidos tendem a ser menores. no 
caso dos parques eólicos, é bom registrar que todos 
continuam operando, seguindo todas as normas de 
segurança, já que a geração de energia é da categoria 
de serviços essenciais. 
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entrevista | antonio de padua rodrigues  
                     - diretor técnico da unica

Etanol em baixa, 
açúcar é a esperança
Canal - Quais os efeitos da crise 
imposta pela pandemia do novo 
coronavírus no setor?
Antonio de Padua - a pandemia 
trouxe questões como a quebra de 
contratos, falta de competitividade 
do etanol no mercado de combustí-
veis e a redução no consumo. esses 
efeitos, combinados com a guerra 
comercial entre russos e sauditas que 
já estava em andamento, formaram 
uma tempestade perfeita no setor 
sucroenergético. 
Somente na primeira quinzena de 
abril, a receita com a venda de eta-
nol caiu quase 50% em relação ao 
mesmo período em 2019. no mês, 
contabilizamos um recuo de 38% 
das vendas. ainda não conseguimos 
mensurar todos os impactos, pois são 
muitos fatores, mas trata-se de uma 
grave crise.
 
Canal -  Quais os principais pon-
tos negativos?
Antonio de Padua -Sem dúvida, o 
principal efeito causado pela pan-
demia do coronavírus foi a grande 
redução no consumo de etanol, prin-
cipalmente por causa da diminuição 
do tráfego de veículos leves. Com o 
cenário da queda de preço, por conta 
da disputa entre a arábia Saudita e a 
Rússia, num primeiro momento, e em 
seguida o anúncio da pandemia pela 
oMS, houve uma nova queda de de-
manda do petróleo a nível mundial. 

isso se refletiu no Brasil antes mes-
mo da pandemia, mas depois piorou 
consideravelmente.  Houve queda 
expressiva de demanda de combus-
tível do ciclo otto. Boa parte do setor 
continua com uma fragilidade finan-
ceira, sem capital de giro, e temos 
como característica desembolsar 
70% de nosso faturamento durante a 
safra. Há também a questão da cana 
ser um produto muito perecível, que 
não pode ser mantido no campo. 
Sem recursos para estocagem, em 
pouco mais de um mês o setor teria 
que parar a moagem, o que geraria 
um problema muito sério na cadeia 
produtiva.
 
Canal - O que precisa ser feito 
para atravessar esse ano e mitigar 
os efeitos negativos para o negó-
cio? O que depende do governo? E 
o que o próprio setor pode fazer?
Antonio de Padua - Há medidas em 
discussão com o governo federal, 
entre elas a principal é uma linha de 
warrantagem, ou seja, concessão de 
crédito usando estoques de etanol 
como garantia. a medida precisa ser 
desenhada pelos bancos, com esta-
belecimentos de critérios e condi-
ções.
o próprio setor já está mudando o 
que pode para mitigar os efeitos, 
com o incremento na produção de 
açúcar e uso de tancagem. Contudo, 
nem todas unidades produtivas dis-

põem dessas alternativas.
o setor não é homogêneo. Temos 
empresas que aproveitaram o mo-
mento de bons preços do açúcar 
fazendo hedge tanto para açúcar 
quanto para etanol. Muitas empresas 
precisam rever seu processo de ges-
tão, buscando eficiência e produtivi-
dade para serem mais competitivas.
 
Canal - E o futuro? Como plane-
jar para o pós-crise?
Antonio de Padua -Pretendemos 
continuar com os projetos em anda-
mento, focando no novo mercado 
de Cbios, do programa RenovaBio, e 
manter o ritmo de produção de antes 
da pandemia.
Canal - Que lição tirar dessa situ-
ação atual?
Antonio de Padua - em meio a essa 
situação desafiadora para a socieda-
de como um todo, algo que se des-
tacou foi a solidariedade. diversas 
entidades, tanto públicas como pri-
vadas, realizaram ações em benefício 
da população. o setor sucroenergé-
tico se mobilizou. as empresas asso-
ciadas à UniCa doaram 1 milhão de 
litros de álcool 70% às Secretarias de 
Saúde de nove estados. Somam-se 
a isso inúmeras iniciativas no âmbi-
to municipal de doação de insumos 
e alimentos. estamos fazendo nossa 
parte para que o Brasil consiga supe-
rar essa pandemia da melhor forma 
possível.
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Biogás  raFael gonzález, diretor presidente centro  

                           internacional de energias renováveis (ciBiogás)
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Em busca da 
consolidação

Canal – Jornal da Bioenergia: 
Quais os efeitos da crise impos-
ta pela pandemia do novo coro-
navírus no setor?
Rafael González: Primeiro é im-
portante conceituar o setor do 
biogás no Brasil. o setor do ainda 
não é consolidado, ele vem se so-
lidificando a cada ano. Houve um 
crescimento nos últimos anos de 
quarenta por cento, isso represen-
ta a forma como o mercado vem 
se comportando, entendendo o 
biogás como um ativo energético 
importante no país, especialmen-

Cejane Pupulin

Biogás  raFael gonzález, diretor presidente centro  

                           internacional de energias renováveis (ciBiogás)
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te no agronegócio. 
Hoje, no Brasil, temos uma quan-
tidade de plantas no agronegócio 
muito superior ao ambiente urba-
no (aterros sanitários e estações 
de tratamento de esgoto). Por 
outro lado, há um alto volume de 
produção de biogás nos ambien-
tes urbanos. a concentração de 
resíduos faz com que tenhamos 
a condição de produzir biogás 
em um volume muito alto em um  
mesmo local. 
o agronegócio e a agropecuária 
têm plantas espalhadas pelo país, 
que geralmente são pequenas ou 
médias oportunidades de produ-
ção de biogás de maneira con-
junta. o cenário atual é de cres-
cimento do setor em especial no 
agronegócio, pecuária e no setor 
do açúcar e álcool. 
e em decorrência da pandemia, 
estamos vivenciando esta mudan-
ça de cenário global. a crise vem 
acompanhando em um primeiro 
momento a prestação de serviços, 
depois a indústria. e por último, 
vemos impactando no agronegó-
cio como um todo. 

Canal – Houve efeitos negati-
vos? Se sim, quais os principais?
Rafael: a pandemia impacta ne-
gativamente no país como um 
todo, inclusive na geração de 
energia no campo. Principalmen-
te na dificuldade de investimento 
que um produtor rural ou até de 
uma cooperativa ou uma empresa 
agroindustrial venham a ter - gera-
do pelo contexto de instabilidade 
e incertezas. 
Sabemos que no atual momento, 
a produção de biogás não é o core 
business da atual situação, que é 
basicamente produzir alimento. 
Por isso, é natural que não exis-
tam investimentos tão expressi-
vos. Porém existem no contexto 
ambiental propriedades e em-
presa que mesmo diante da crise, 
veem a necessidade de expansão 
de atividades no que se refere ao 
tratamento de resíduos orgânicos, 
transformando os resíduos em ati-
vo energético. 
Por outro lado, se olharmos sob 
o prisma da exportação, cada vez 
mais negócios com práticas am-
bientalmente corretas, com pro-

duções sustentáveis, são valori-
zados e exigidos. o que cria uma 
janela de oportunidade para de-
senvolver o setor do biogás. 
outro ponto importante é o setor 
elétrico. Há poucos dias o Presi-
dente da República lançou uma 
medida provisória colocando a 
condição de que consumidores de 
determinadas tarifas podem fazer 
um adiamento do pagamento das 
suas tarifas e valores. então, nesse 
contexto, o setor elétrico também 
passar a ser impactado, tendo esta 
redução. 
Por outro lado, na retomada da in-
dústria a demanda energética au-
menta. Se a produção de energia 
elétrica estiver próxima ao local de 
consumo, alternativa que o  bio-
gás promove, temos condição de 
garantir uma eletricidade mais ba-
rata, que seja vantajosa e competi-
tiva pros setores de maneira geral. 
então, de lado temos os impactos 
negativos desse adiamento de in-
vestimentos e por outro é possível 
compreender por que os setores 
elétricos, o de combustíveis e o 
próprio setor agrícola se movi-
mentaram em função da pande-
mia.

Canal –  O que precisa ser fei-
to para atravessar esse ano e mi-
tigar os efeitos negativos para o 
negócio? O que depende do go-
verno federal e dos estaduais? E 
o que o próprio setor pode fazer? 
Rafael: acredito que a principal 
questão para superarmos este 
momento é promovermos uma 
condição favorável ao setor, onde 
a cadeia produtiva possa empre-
ender as soluções de maneira mais 
rápida no pós-pandemia. 
Conheço uma indústria que usa 
87% da produção de calor que 
precisa na fábrica é proveniente 
do biogás. isso é uma alternativa 
importante, pois reduz custos. a 
energia se torna uma dificuldade 
para uma indústria se restabele-
cer. então, quando pensamos no 
biogás, também falamos na redu-
ção dos impactos econômicos, na 
retomada da indústria, do agro-
negócio, enfim, dos setores pro-
dutivos de maneira geral. Todos 
foram impactados pela pandemia 
e o biogás pode suprir algumas 

necessidades que esses setores ve-
nham a ter especialmente, no con-
texto financeiro e econômico.
Mas para que tudo isso aconteça, 
é necessário planejamento por 
parte das empresas. os seus repre-
sentantes precisam saber qual será 
a direção e a estratégia. nós, no 
CiBiogás, trabalhamos com extre-
mo foco de ação no nosso plane-
jamento estratégico: observamos 
a cadeia produtiva como um todo. 
Temos em projetos conosco repre-
sentantes de todas das áreas da 
cadeia produtiva, desde fornece-
dores, produtores de biomassa e 
investidores. e todo esse cenário 
da cadeia que se forma em torno 
do biogás precisa ser ampliado, 
mas também precisa ser informa-
do daquilo que tá acontecendo e 
das oportunidades que temos. 
Portanto, acredito que é importan-
te apresentar os ganhos conquis-
tados pelas empresas que utilizam 
a energia proveniente do biogás  e 
mostrar o que essa matéria-prima 
oferece de melhor. 

Canal –  Que lição tirar dessa 
situação atual?
Rafael: o aprendizado neste pro-
cesso é principalmente no setor 
elétrico. Temos o custo muitas ve-
zes elevado para manter a estrutura 
para gerar energia e levar até o cen-
tro de consumidores. Basicamente 
as indústrias e o nosso setor pro-
dutivo tiveram essa grande parada 
também. então, consequentemen-
te, com a queda da economia e do 
setor produtivo, também temos um 
baixo consumo de energia elétrica. 
Por isso, são necessárias novas alter-
nativas para gerar energia com cus-
tos reduzidos de infraestrutura. Per-
cebemos que uma hidrelétrica, por 
exemplo, mantém uma energia bas-
tante segura quando a gente tem 
um reservatório cheio, mas quando 
não tem, há dificuldades, porém é 
necessário transmitir essa energia 
da unidade de produção da usina 
até onde vai ser consumida. então, 
a proposta do biogás e do setor de 
energias renováveis como um todo 
é desenvolver a geração distribuída. 
na prática é aplicável ao Brasil. Basta 
produzir energia próxima da onde 
se tem o centro de carga, o que será 
consumido.
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crise da covd   Juan diego Ferrés, presidente da união Brasileira  

                                                    do Biodiesel e Bioquerosene (uBraBio)

Defesa do B13 
imediato para 
contornar as 
dificuldades
Canal - Jornal da Bioenergia: 
Quais os efeitos da crise imposta 
pela pandemia do novo corona-
vírus no setor?
Juan Diego Ferrés: o biodiesel 
tem como sua principal matéria-
-prima o óleo de soja, e em função 
do aumento da demanda chinesa, 
da entressafra norte-americana e 
das dificuldades de exportação na 
argentina, a exportação brasileira 
do grão apresenta um forte cresci-
mento. 
de acordo com dados do Ministé-
rio da economia e dos embarques, 
as exportações de janeiro a maio 
de 2020 apresentaram um cresci-
mento de 5% em relação ao mes-
mo período de 2019. além disso, a 
redução da demanda por produtos 
do complexo soja em razão da in-
terrupção de frigoríficos e a menor 
demanda por diesel reduziram a 
capacidade da indústria brasileira 
de fazer frente à demanda externa 
e industrializar a soja brasileira. no 
mês de abril de 2020, por exemplo, 
houve um salto de 73% nas vendas 
externas do produto em relação 
a abril de 2019 (comparando em 
milhões de toneladas março 2020 
sobre março/2019: 16,3 milhões 
versus 9,4 milhões). 
embora a exportação de grão seja 
muito positiva para a balança co-
mercial brasileira, a combinação de 

câmbio favorável e menor deman-
da por biodiesel pode levar a uma 
redução no processamento de soja 
e, consequentemente, menor pro-
dução de farelo proteico de soja, 
base da proteína para alimentação 
animal, e óleo vegetal, base para a 
produção de biodiesel.

Canal - Houve efeitos negati-
vos? Se sim, quais os principais?
Ferrés: A queda do PiB decorrente 
da pandemia da Covid-19 resultará 
em forte queda na demanda por 
diesel comercial e, por consequên-
cia, do biodiesel. de acordo com 
informações da anP, Banco Cen-
tral do Brasil e projeções da Ubra-
bio, as vendas do produto deverão 
cair de 6,9 bilhões de litros para 
6,5 bilhões de litros, ou seja, uma 
redução de 400 milhões de litros. 
de acordo com esse cenário, a de-
manda por matérias-primas cairá 
significativamente. o óleo de soja, 
por exemplo, terá uma queda nas 
vendas para biodiesel da ordem de 
350 mil toneladas, volume equiva-
lente ao esmagamento de 1,75 mi-
lhão de toneladas de soja. ou seja, 
a redução da demanda por diesel 
comercial trará impactos negativos 
severos para a cadeia produtiva do 
biodiesel, a qual, por sua vez, redu-
zirá a oferta de farelo de soja para a 
produção de proteínas animais.

Canal - O que precisa ser feito 
para atravessar esse ano e miti-
gar os efeitos negativos para o 
negócio? O que depende do go-
verno federal e dos estaduais? 
E o que o próprio setor pode fa-
zer?
Ferrés: Chegou a hora de discus-
sões a respeito da agregação de 
valor no Brasil. Hoje dependemos 
do biodiesel para reter uma parce-
la pouco superior de um terço da 
soja produzida, para esmagamen-
to no Brasil. Por isso estamos sendo 
obrigados a pleitear o B13 imedia-
to – embora possa parecer uma 
contradição, não é.
Preservando a demanda de biodie-
sel, em detrimento de uma mínima 
diferença na importação de diesel 
fóssil, o Brasil garantiria a retenção 
dessa parcela de grão, já pequena, 
para o esmagamento do segundo 
semestre. 
Com isso, fica preservada a robus-
tez das cadeias que dependem do 
farelo, tanto para a alimentação 
do mercado interno quanto para 
as produções para exportação das 
carnes e derivados, que vem ope-
rando em ritmo muito forte em 
2020 e, que não deveriam ser pre-
judicadas. 
esses setores acima mencionados 
que vêm resistindo à crise brava-
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semestre de 2020.

Canal - E o futuro? Como pla-
nejar para o pós-crise?
Ferrés: no longo prazo: discussão 
das políticas de equalização do 
Complexo Soja Brasileiro no am-
biente global, hoje certamente so-
frendo de distorções que represen-
tam perdas de valor e eficiência.
Substituir o mercado quase único, 
do grão e da China, pela exporta-
ção muito superior de centenas de 
produtos para milhares de clientes 
em dezenas de países, com a agre-
gação de valor brasileiro, com um 
objetivo de, nos próximos anos, 
conseguirmos industrializar, no 
mínimo, a metade do total da soja 
produzida anualmente.
Por agregado, seremos surpreen-
didos com um crescimento ines-
perado da atual produção de 124 
milhões de toneladas anualmen-
te para 200 milhões de toneladas, 
numa década. Surpresa: a metade 
que ainda remanescerá para as ex-
portações de grão, ainda será bem 
maior que os dois terços do total 
atualmente exportados. e os valo-
res? dez vezes maiores!

Canal -  Que lição tirar dessa si-
tuação atual?
Ferrés: desde março, quando a or-
ganização Mundial de Saúde (oMS) 
declarou o coronavírus como pan-
demia, as indústrias de biodiesel 
associadas à Ubrabio passaram por 
uma severa adaptação para conti-
nuar produzindo sem colocar em 
risco a saúde dos seus colabora-
dores. Quase dois meses depois, 
as empresas confirmam a ausência 
de casos de contaminação por Co-
vid-19 em suas unidades.
ao todo, são 14 unidades de pro-
dução de empresas associadas à 
Ubrabio, instaladas em oito esta-
dos brasileiros (RS, MT, SP, Go, To, 
PR, Ba, Pi), livres de casos de coro-
navírus entre os trabalhadores.
esse exemplo demonstra a capaci-
dade de adaptação do setor fren-
te aos mais profundos desafios, 
conseguindo sustentar os pilares 
econômico, social e de sustenta-
bilidade do Programa nacional 
de Produção e Uso do Biodiesel 
(PnPB), mesmo diante de uma crise 
sem precedentes como a atual.

mente, não deveriam ser premia-
dos com a falta de sensibilidade ou 
indiferença do governo em relação 
aos seus problemas, pois contri-
buem muito para mitigar os efeitos 
da crise do Covid-19.
ainda não há falta de disponibili-
dade de soja para o esmagamento, 
mas da equação econômica para a 
retenção  dessa matéria-prima, in-
substituível para a alimentação dos 
nossos rebanhos e nossos plantéis 

até a chegada da próxima safra, só 
em 2021. 
isso depende de três ministros: 
da economia, da agricultura e do 
Ministério de Minas e energia, no 
imediato:
- financiamento à estocagem da 
soja.
- suporte da demanda no merca-
do de biodiesel.
isso é o que dá para fazer no curto 
prazo para atravessar o segundo 
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artigo de paulo arBex *

Estamos vivendo tempos ine-
gavelmente muito difíceis. 
Passados 5 meses do surgi-

mento do COVID19, ainda persis-
tem algumas dúvidas importan-
tes. Não sabemos ainda precisar 
quando atingiremos o pico do 
contágio, ou o patamar de imuni-
zação natural ou quando nossos 
médicos conseguirão desenvol-
ver e aprovar vacinas e remédios 
de alta eficiência.

Mas também temos algumas 
certezas. A humanidade vai ven-
cer esta crise, como venceu tan-
tas outras e, se Deus quiser, com o 
mínimo de perdas humanas pos-
síveis. O pico de contaminação e 
a imunização natural serão atingi-
dos, a vacina e os remédios serão 
desenvolvidos (provavelmente 
mais rápido que imaginamos), 

Força Maior: Solução 
ou o caminho mais 

curto para o abismo?
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a quarentena será flexibilizada 
e aos poucos retomaremos vida 
normal.

Em paralelo com a defesa da 
vida (prioridade No. 1), é preciso 
cuidar também da nossa econo-
mia, pois uma economia arrasa-
da mata silenciosamente. Neste 
campo as soluções também não 
são simples. Assim como na saú-
de, é preciso evitar a tragédia da 
perda de empregos e de empre-
sas, tão essências para a vida e 
dignidade humana.

Tentar resolver os problemas 
econômicos gerados pela pan-
demia com a quebra de contra-
tos, através da alegação de Força 
Maior, seria o equivalente a com-
bater o Corona Virus deixando de 
respirar.

Toda a estrutura da economia 
moderna esta construída sobre 
o alicerce do respeito aos con-
tratos. No Setor Elétrico Brasilei-
ro (SEB), é baseado na crença de 
que os compromissos de longo 
prazo assumidos em contrato por 
compradores e vendedores de 
energia serão cumpridos, que os 
geradores assumem compromis-
sos contratuais com fornecedores 
e financiadores e constroem suas 
usinas.

O aumento da inadimplência 
do consumidor, a queda tempo-
rária do consumo de energia ou 
do seu preço de mercado, não são 
eventos de Força Maior. A pande-
mia não impede as distribuidoras 
nem as empresas compradoras 
de cumprirem suas obrigações, 
nem de vender ou liquidar no 
PLD suas sobras de energia, ape-
nas reduzem o preço em que esta 
liquidação ocorre.

Quando faltou energia, em fun-
ção de períodos de seca acentua-
da e interferência governamental 
indevida na gestão dos reservató-
rios, o preço da energia disparou 
mais de 500%.

Apesar de eventos climáticos 
extremos e interferência gover-
namental indevida, serem casos 
clássicos de Força Maior (clara-
mente definidas na legislação 
como “catástrofes naturais” e “atos 
do príncipe”), as pequenas hidre-
létricas não puderam alegar For-
ça Maior e tiveram que arcar com 

o prejuízo de ter que comprar 
energia a preços até 6x mais altos 
que o que tinham vendido, para 
honrar seus contratos. O máximo 
que foi reconhecido (mas ainda 
não efetivado) são expurgos de 
alguns itens não relacionados ao 
problema hidrológico na conta. 
Por que agora que o preço caiu, 
o tratamento haveria de ser dife-
rente?

Se a queda de preço energia for 
motivo de Força Maior para com-
pradores conseguirem na Justi-
ça respaldo para não honrarem 
seus compromissos de compra, 
por que os compradores de imó-
veis não poderiam fazer o mesmo 
e pagar apenas uma parcela do 
valor de compra de seus imóveis 
que se desvalorizaram, ou devol-
vê-los e pedirem ressarcimento 
dos valores pagos?

Além de não ser solução para 
os problemas econômicos atuais, 
a alegação de Força Maior é o ca-
minho mais curto para o abismo, 
pois os agravaria de forma explo-
siva e colocaria todo nosso siste-
ma econômico e financeiro em 
risco.

Em qualquer setor da econo-
mia, se o comprador alega Força 
Maior e não paga o vendedor, o 
que impede o vendedor de ale-
gar Força Maior e não pagar seus 
fornecedores e os bancos que o 
finaciaram? E se os bancos não re-
cebem de um grande número de 
clientes, o que os impede de não 
pagar os seus depositantes pelo 
mesmo motivo de Força Maior?

A alegação de Força Maior de 
forma indiscriminada é quebra de 
contrato, não resolve o problema 
de fundo e tem um potencial de 
destruição enorme, que precisa ser 
evitado. A principal causa da Gran-
de Depressão de 1929, foi a inter-
rupção da cadeia de pagamentos 
entre os agentes econômicos.

O problema atual não é econô-
mico. A economia, as empresas e 
as pessoas físicas estavam finan-
ceiramente saudáveis antes da 
pandemia e recuperarão sua saú-
de após a pandemia. O problema 
é temporal e não estrutural. É pro-
blema de fluxo de caixa, que se 
resolve com crédito e injeção de 
liquidez na economia, não que-

brando contratos.
De um mês para o outro, o fa-

turamento de muitas empresas 
desabou e faltou caixa para cum-
prir os compromissos. A solução é 
facilitar o crédito para financiar o 
prejuízo deste período. O crédito 
é a ponte para se chegar no outro 
lado do rio.

Assim como ter lucro não ga-
rante a solvência de uma empresa, 
ter prejuízo não a condena à falên-
cia. Toda empresa tem períodos 
lucrativos e perídos de prejuízo. As 
empresas quebram quando falta 
caixa para cobrir um prejuízo tem-
porário ou para financiar seu cres-
cimento, mesmo que lucrativo.

Assim como os Estados Unidos 
resolveram a crise de 2008/09 com 
um forte programa de injeção de 
crédito e liquidez na economia e 
estão injetando mais de 1 trilhão 
de USD na economia para enfren-
tar a pandemia atual e preservar a 
saúde financeira de suas empre-
sas e cidadãos, o Brasil precisa de 
um programa semelhante, respei-
tadas as diferenças entre as duas 
economias.

A ABRAPCH participou das dis-
cussões com o Ministério de Minas 
e Energia que resultaram no edi-
ção do Decreto 10.350 que criou 
programa de financiamento de 
aproximadamente R$14 bilhões 
via “Conta-Covid” e parabeniza o 
Ministro Bento de Albuquerque e 
sua equipe pelo acerto da medida.

Importante ressaltar que a 
maior parte destes empréstimos, 
será utilizada para permitir às dis-
tribuidoras, não cortar o forneci-
mento de energia aos cidadãos 
e empresas, impossibilitados de 
pagar suas contas de luz durante 
a pendemia. É um financiamento 
destinado a socorrer o consumi-
dor de energia elétrica, que tem as 
distribuidoras apenas como veícu-
lo de transmissão dos recursos.

Acreditamos que esta medi-
da evitará prejuízos infinitamente 
maiores, e que este tipo de progra-
ma de crédito é o caminho a ser se-
guido para a recuperação de nossa 
economia, em especial nossas mi-
cros, pequenas e médias empresas. 

* Paulo Arbex é presidente da Associação  
Brasileira de PCHs e CGHs (ABRAPCH).
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A energia solar, 
o coronavírus e 

a recuperação 
econômica

artigo de opinião | por alcione Belache, rodrigo sauaia e ronaldo KoloszuK*

A pandemia do novo coronavírus COVID-19 tem 
suscitado um grande debate entre os gestores pú-
blicos mundiais e os especialistas em saúde e em 

economia: como promover a adequada segurança sani-
tária e, ao mesmo tempo, reduzir ao máximo os efeitos 
negativos da crise econômica colateral nas nações ao re-
dor do globo?

 Dentro dessa discussão, há uma questão que paira so-
bre o setor produtivo mundial: como dinamizar as ati-
vidades econômicas com segurança, de modo a man-

ter os negócios operando e as pessoas com emprego e 
renda, preservando, simultaneamente, a saúde da popu-
lação?

 Após o momento mais crítico da atual pandemia 
mundial, a fonte solar fotovoltaica será, certamente, uma 
ferramenta estratégica para o rápido reaquecimento das 
economias do mundo e, especialmente, do Brasil, país 
com um dos maiores potenciais solares do planeta. Trata-
-se da fonte renovável com o maior potencial de geração 
de empregos e renda no planeta. Para cada novo mega-
watt (MW) instalado, a solar gera de 25 a 30 novos postos 
de trabalho, a maioria deles localizados nas regiões em 
que os sistemas são instalados.

 De acordo com a Agência Internacional de Energia 
Renovável (International Renewable Energy Agency – 
IRENA), a fonte solar já é responsável por mais de um ter-
ço dos mais de 11 milhões de empregos renováveis do 
mundo. Outro diferencial é que estes postos de trabalho 
são ocupados por profissionais qualificados, com for-
mação técnica e superior, além dos rendimentos serem 
maiores do que a própria média salarial brasileira.

 Por estes fatores, o setor solar fotovoltaico é reconhe-
cido como uma potente mola propulsora do desenvolvi-
mento, trazendo mais renda e poder de compra para as 
famílias brasileiras, além de gerar mais caixa para as em-
presas com a economia nos custos operacionais. A solar 
também aumenta a arrecadação dos governos, ajudan-
do a recuperação dos cofres públicos, reduzidos pelas 
necessárias medidas de combate à COVID-19.

Para aliviar os efeitos da crise econômica decorrente 
do combate ao coronavírus COVID-19, a ABSOLAR apre-

sentou ao Governo Federal e ao Congresso Nacional a 
proposta de criação de um programa emergencial para 
instalar sistemas solares fotovoltaicos em consumidores 
de baixa renda com tarifa social. Também propôs à Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a permissão de 
doação dos créditos excedentes da geração distribuída 
às instituições de serviços essenciais que atuam no com-
bate ao novo coronavírus, como hospitais e centros de 
saúde.

Não há como negar os impactos da pandemia para a 
economia brasileira e, consequentemente, ao setor foto-
voltaico. Distribuidores de equipamentos solares relatam 
reduções entre 60% e até 90% no faturamento durante 
os primeiros 30 dias de isolamento, em comparação com 
janeiro ou fevereiro de 2020. Estes impactos variam con-
forme a região do País, pois o Brasil possui dimensões 
continentais e nem todos os lugares são afetados na 
mesma intensidade.

 Por outro lado, também não se pode negar o papel 
propulsor da fonte solar fotovoltaica, inclusive na história 
recente do Brasil. Nas crises econômicas de 2015 e 2016, 
o produto interno bruto (PIB) do País foi de -3,5% ao ano, 
mas o setor solar fotovoltaico cresceu mais de 300% ao 
ano, no mesmo período. Agora, mesmo considerando o 
período de crise aguda na economia brasileira e mundial, 
o setor solar fotovoltaico deverá crescer, tanto em termos 
globais quanto no próprio Brasil, apesar de fazê-lo em 
patamares menores que os previstos inicialmente.

 No total acumulado, a solar já trouxe mais de R$ 26,8 
bilhões em novos investimentos privados ao País, tendo 
gerado cerca de 130 mil empregos desde 2012. A fonte 
acaba de ultrapassar a marca de 5 gigawatts (GW) de po-
tência operacional no Brasil, somadas as usinas de gran-
de porte e os pequenos e médios sistemas instalados em 
telhados, fachadas e terrenos.

 Como os dados demonstram, a solar poderá ajudar, e 
muito, a retomada da economia e dos empregos do País. 
A exemplo do que já fez pela sociedade brasileira no pas-
sado próximo, a energia solar fotovoltaica está preparada 
para alavancar a recuperação do Brasil, tanto em termos 
econômicos quanto sociais e ambientais.

*Alcione Belache é CEO da Renovigi  |  *Rodrigo Sauaia é CEO da ABSOLAR   |  *Ronaldo Koloszuk é presidente do Conselho de Administração da ABSOLAR
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Brasil

O PIB do setor agropecuário 
brasileiro deve registrar 
crescimento de 2,5% em 

2020. A previsão é do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) em análise que considerou 
a previsão de safra do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Mesmo com a crise 
imposta pela pandemia do novo 
coronavírus, caso se considere a 
safra da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), o cres-
cimento deve ser de 2,3%. Para 
a pecuária, a análise se baseia no 
volume de produção estimado 
pelas Pesquisas Trimestrais do 
Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha do IBGE e pelas estimati-
vas do Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (USDA), 
considerados no modelo econo-

PIB Agropecuário 
2020 pode ser positivo

métrico do Ipea.
A equipe de conjuntura do 

Ipea projetou um cenário-base e 
outro de estresse, considerando 
o risco de redução da demanda. 
No cenário-base, o crescimento 
de 2,5% deve-se à perspectiva de 
avanço de 3,1% do valor adiciona-
do pela lavoura – a soja, cuja safra 
2019/2020 já foi colhida, se man-
tém como principal componente 
do PIB agropecuário. Para o valor 
adicionado pela pecuária, a expec-
tativa é de alta de 1,5% em 2020.

No cenário de maior estresse, os 
pesquisadores consideram os ris-
cos de maior impacto da Covid-19 
sobre a demanda por produtos 
agropecuários. Apesar da possibi-
lidade de recuo da demanda, o PIB 
Agropecuário cresce, ainda que 
em menor ritmo: 1,3%. A lavou-
ra tem um avanço projetado de 

2,8%, sustentado pelas produções 
de soja e café (6,7% e 1,5%, res-
pectivamente). A cana-de-açúcar 
é a cultura que pode sofrer maior 
impacto decorrente da Covid-19 e 
da redução do preço internacional 
do petróleo e, neste contexto de 
estresse, pode ter queda de 1,9% 
na produção.  Na pecuária, o risco 
é de recuo de 2,0%.

O estudo aponta, também, que 
as exportações de produtos agro-
pecuários tiveram aumento de 
7% de janeiro a abril de 2020, na 
comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. O documento 
mostra, ainda, que a contratação 
de crédito rural cresceu 26,8% em 
termos reais no bimestre março-
-abril, quando eclodiu a pande-
mia no país, na comparação com 
o mesmo período de 2019. Canal 
com IPEA.
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