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As notícias recentes da previsão de sa-
fra de cana de açúcar — liberadas há dias 
pelo IBGE — de que a produção do setor 
pode aumentar 9,7%, surpreende. No ano 
passado, a safra de cana cresceu 7% e os 
preços caíram 32%. Exportações muito 
aquém do esperado e preços internacio-
nais em queda desaqueceram o setor e, 
como veremos, levaram os empresários a 
rever seu otimismo e olharem com mais 
cautela futuros investimentos. Afinal 
de contas, quem salvou a rentabilidade 
relativa do setor foi o mercado interno. 
Agora, com os novos números da safra 
futura, crescem as dúvidas: onde estão 
os mercados tão promissores do etanol? 
Os empresários do setor mudaram de 
atitude, como mostra um recente levan-
tamento que realizamos junto ao setor 
do agronegócio do etanol — que incluiu 
os membros da cadeia do produto, dos 
produtores de cana às usinas, passando 
por toda a cadeia de fornecimento de 
máquinas e equipamentos, insumos e 
serviços especializados.

Para captar essa idéia de que o oti-
mismo estava dando lugar a uma relativa 
perplexidade, diante da evolução muito 
lenta do mercado externo, perguntamos 
aos empresários qual o valor que eles 

atribuiriam a informações estratégicas 
sobre o mercado do produto no exterior. 
As informações teriam então uma “nota” 
de 1 (valor mínimo, informação pouco 
relevante) a 5 (valor máximo, informação 
indicativa de que o mercado poderia 
mudar). Uma espécie de questionário foi 
aplicada aos participantes de seminários 
e mesas-redondas dos quais participamos. 
Em seguida, tiramos uma média das notas 
dadas por todos. Essas reuniões e semi-
nários tiveram lugar em Foz do Iguaçu, 
Curitiba (duas reuniões), São Paulo (duas 
reuniões), Bauru e São José do Rio Preto. 
Participaram desta enquête pouco mais de 
cem empresários da cadeia do açúcar e 
do álcool. Para a pesquisa pedimos a eles 
que selecionassem as informações críticas 
hoje no mercado, para que fossem dadas 
as notas sobre a relevância delas para o 
mercado.
Excesso de oferta? — Uma das infor-
mações mais valorizadas pelos empre-
sários da cadeia foi a de que em Minas 
Gerais há 29 usinas em operação, há seis 
que estarão operando ainda esse ano e 
mais 20 projetos em execução; no Paraná 
há 27 usinas em operação e há duas novas 
em instalação; em Goiás há 22 usinas em 
instalação; no Mato Grosso do Sul há 11 

usinas em operação, 29 em instalação e 
28 em negociação; no Mato Grosso há 
11 usinas em operação; isso sem falar 
em São Paulo. Essa informação mereceu 
uma nota média de 4, 03, signifi cando um 
alerta de que é possível haver um excesso 
de oferta nos próximos anos. Esse otimis-
mo demonstrado nos novos projetos, de 
certa forma, contrasta com a informação 
de que as tarifas de importação do etanol 
nos principais mercados importadores são 
de 51 cents por galão nos EUA; 27,2% ad 
valorem no Japão; e na União Européia 
a taxa é de 182 euros por metro cúbico 
de álcool não desnaturado, signifi cando 
que as tarifas poderão permanecer ou 
serem ainda elevadas. Essa informação 
mereceu uma nota média de 3,65. Além 
disso, opinam os empresários que se deve 
atribuir uma nota média idêntica de 3,65 à 
informação de que só os EUA estão inves-
tindo em pesquisa cerca de US$ 1,6 bilhão 
para produzir um etanol mais barato de 
múltiplas fontes: com isso haverá grande 
concorrência com o etanol brasileiro. Os 
empresários atribuíram uma nota média 
de 3,54 à informação de que os países 
importadores de etanol estão atentos 
ao problema ambiental na produção 
de cana e no processamento do etanol, 
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podendo haver restrições à entrada do 
produto nos países sob alegação de que 
o mesmo causa danos ao meio ambiente. 
De fato, pouco tempo depois da pesqui-
sa a União Européia iniciou um processo 
de requerer certificação ambiental do 
etanol produzido no Brasil. “Há e haverá 
mais países exigindo certifi cação do Brasil 
para importar” (os empresários atribuíram 
nota media de 3,54 para essa informação). 
Os resultados revelam preocupação com o 
real mercado no médio prazo. Há dúvidas 
relacionadas à demanda efetiva e a con-
corrência no mundo. A despeito de nossa 
competitividade.

Na esteira das novas exigências da 
União Européia para a importação do eta-
nol brasileiro, os EUA anunciam a prepara-
ção de uma “lei dos biocombustíveis” cuja 
importância não pode ser subestimada. A 
lei se propõe elevar a produção dos atuais 
26,6 bilhões de litros para 57 bilhões. E, em 
2022, seriam produzidos 80 bilhões. Pode-
se discutir a exeqüibilidade de tal plano, 
de tão ambicioso que ele é, tanto mais se 
consideramos que não há tecnologia para 
processar alguns bilhões de toneladas de 
matéria vegetal para essa produção; e é 
impossível que o milho sirva de matéria-
prima para tão desmesuradas metas.

De fato, os EUA necessitam de 135 
bilhões de litros de etanol para cumprir a 
meta de adicionar 20% de etanol à gaso-
lina em 10 anos, e só estão produzindo 60 
bilhões. Poderiam importar até 60 bilhões 
de litros anuais — e era nisto que os pro-
dutores nacionais apostavam. Entretanto, 
estão fazendo uma lei para produzir este 
montante no país. A razão da lei repousa 
no fato de que se os EUA reduzirem suas 
tarifas de importação de etanol, pagarão 
cada vez mais caro pelo produto, pelo vo-
lume que vão importar e porque não são 
pequenos no mercado. O empresariado 
sabe disso e avaliou essas informações 
como relevantes em nossa enquête.

 Mas esse tipo de gesto, consubstancia-
do na nova proposta de lei, pode revelar 
uma posição a ser considerada como 
indicativa de uma nova postura, tanto 
quanto a atitude da União Européia de 
exigir certificação ambiental do nosso 
produto: estão exigindo contrapartida 
do Brasil, sem termos de concessões na 

Rodada de Doha, para importar cada vez 
mais o etanol brasileiro. Esses países vol-
tam sempre à carga no sentido de obter 
concessões do Brasil, no âmbito da Roda-
da, em produtos e áreas de negociação de 
seus próprios interesses. Como a Rodada 
não avança, a situação do etanol fi ca deli-
cada, pois os mercados se estreitam. Sem 
resultados satisfatórios, as perspectivas do 
etanol são sombrias — a despeito de todas 
as vantagens que o país tem.

Mas, por que a Rodada não avança? 
Essa é uma pergunta crítica. Cada vez 
entendemos menos por que países que 
têm interesse na agricultura, como o Bra-
sil, não querem negociar tarifas indus-
triais, propriedade intelectual, compras 
governamentais e investimentos e não 
conseguem se acertar com países que 
têm interesse em redução de tarifas de 
produtos industriais, em liberação de in-
vestimentos, compras governamentais e 
direitos de propriedade intelectual, e não 
querem negociar no tema agricultura. Es-
sa difi culdade nos escapa à percepção. Há 
interesses de ambas as partes. Se o Brasil 
insistir nas negociações focadas na agri-
cultura, como foi o mandato original das 

negociações, esse setor — e em particular 
o etanol — pode sofrer com a não-realiza-
ção do potencial de exportação do produ-
to. A negociação frustrará os propósitos da 
própria rodada. O preço a ser pago pelo 
Brasil aumenta a cada dia que passa.
Como vencer as barreiras — A pes-
quisa realizada com os empresários indi-
ca que eles apostam em alguns fatores 
para vencer as barreiras impostas pelos 
exportadores — inclusive com subsídios 
domésticos à produção do etanol do mi-
lho, que, diga-se de passagem, até agora 
ninguém protestou. E, que dentro das 
disciplinas da OMC, trata-se de subsídio 
que deve ser enquadrado nas disciplinas 
dos compromissos assumidos na Rodada 
Uruguai.

Em primeiro lugar, os empresários 
apostam que só haverá condições de 
rentabilidade em usinas situadas em 
clusters de usinas, com no mínimo cinco 
delas próximas, que justifi quem um alco-
olduto (deram nota média 4,11 para essa 
informação), mas não consideram que 
um alcoolduto custa R$ 1,4 milhão por 
quilômetro. Apostam ainda que a repo-
sição da frota de veículos Flex-Fuel criará 
uma demanda que dobrará o consumo 
do álcool nos próximos sete anos, pois 
de 2008 a 2013, 90% da frota de novos 
veículos será Flex-Fuel, criando uma 
demanda de 23 bilhões de litros anuais, 
com a reposição da frota (a esse quesito 
deram nota média 4,04). É possível que 
essas sejam as saídas, porquanto nelas o 
empresariado aposta. Mas os volumes de 
etanol a serem produzidos pelas novas 
usinas superam, em larga margem, esses 
níveis de consumo. A solução da questão 
dos mercados pode estar dependendo de 
resultados na Rodada de Doha. Esse, sim, 
um grande gargalo hoje no mercado do 
produto. A agricultura, mais uma vez, arca 
com o ônus de proteger muitos setores 
da economia, ainda que indiretamente 
— como fez no passado.  
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Fonte: Conjuntura Econômica, n. 1, p. 22-23, jan. 2008.




