
Brasil e EUA: a questão do etanol 
Carlos Gomes Jr. e Marcella Albanez  
 
Após acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos no mês de março, o Etanol virou foco de 
especulações em todo o país, criando perspectivas em diferentes seguimentos da economia 
brasileira. 
 
Comemorado com entusiasmo tanto pelas autoridades americanas quanto pelas brasileiras, o 
acordo foi citado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “uma parceria para o futuro, 
um grande plano que irá renovar e transcender os planos bilaterais e criar oportunidades em 
escala mundial. Uma parceria ambiciosa e focada em todos os aspectos relacionados à 
incorporação final do plano de energia dos dois países”. 
 
Embora vivenciando diferentes situações, Brasil e Estados Unidos, considerados hoje os 
maiores produtores de biocombustíveis do mundo, acertaram também a cooperação no 
desenvolvimento de um mercado internacional. O Brasil quer converter sua experiência de 30 
anos no programa do etanol em significativas exportações, e do outro lado, para alcançar a 
sua meta interna, de reduzir em 20% o consumo de gasolina até 2017, os Estados Unidos 
continuarão importando o etanol brasileiro. Atualmente, os norte-americanos produzem mais 
etanol do que o Brasil, porém com custos superiores.  
 
Quando falamos de combustíveis renováveis, especialmente do etanol, é imprescindível citar 
que o Brasil já desenvolve programas há muito tempo, são cerca de três décadas de trabalho e 
inovação tecnológica. Graças a essa evolução, atualmente, a frota de carros que circulam nas 
ruas usando álcool como forma de combustivel, se aproxima dos 50%. O aumento dessa 
porcentagem acontece desde março de 2003 devido ao grande sucesso dos motores flex. Esse 
alcance somente foi possível devido à elevada capacidade de produção da cana-de-açúcar no 
Brasil.  
 
Estão em andamento nos Estados Unidos projetos para construção de novas refinarias, que 
visam a duplicar em dois anos, a produção de etanol no país e estabelecer metas para 
ampliação do uso de biocombustíveis por meio do Energy Policy Act. Esse desenvolvimento é 
movido por grandes incentivos financeiros, que são gerados naturalmente, à medida que 
cresce a dificuldade de obtenção do petróleo, resultando em um aumento significativo do seu 
preço. Esse tipo de iniciativa que busca substituir os combustíveis derivados do petróleo por 
biocombustíveis são impulsionadas também por seus riscos relacionados ao suprimento, e por 
seus problemas ambientais. 
 
Nos últimos anos, o principal exportador de etanol para os Estados Unidos foi o Brasil. O 
elevado preço do etanol no mercado americano acaba sendo um importante aliado para a 
entrada do produto brasileiro, mesmo com a taxa de US$ 0,54 cobrada sobre cada litro de 
etanol que entra no país. 
 
O principal foco da negociação com Bush, era a tentativa remota de liberar a entrada do etanol 
brasileiro nos Estados Unidos, porém, aceitando isso estariam sacrificando sua produção 
interna, resultando em um efeito indesejável na agricultura do país. Outro importante ponto 
discutido é a definição de padrões que transformem o álcool em uma commodity ambiental 
internacional, todavia caso isso aconteça ele deixará de ser um produto agrícola, perdendo 
assim o controle assegurado de duas exportações. 
 
Referente às expectativas criadas a respeito de sua comercialização, especialistas acreditam 
que a maior necessidade do Brasil é o uso do álcool para consumo em mercado interno, e que 
provavelmente não haverá produção suficiente para atender a demanda da “exportação 
revolucionária” que o mercado prevê. 
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