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A RC Consultores revisou sua projeção de exportação de etanol brasileiro para os Estados 
Unidos para os próximos sete anos. A previsão para 2015, é de que o mercado americano 
estará importando 12 bilhões de litros do Brasil, 20% mais que a estimativa de 10 bilhões. 
Esse volume ao mercado americano vai equivaler, em 2015, a cerca de 91% de todos os 
embarques previstos do Brasil naquele ano (13,159 bilhões de litros). "O Brasil continuará 
sendo o único país no mundo com condições de produzir excedente exportável". Por outro 
lado, a política interna favorável da Argentina, devem transformar o país vizinho no principal 
exportador de biodiesel mundial.Segundo Fábio Silveira, economista da consultoria, a alteração 
das projeções para etanol se deve ao fato de o programa nos Estados Unidos estar mais sólido. 
"Parece mais claro que eles vão levar adiante o programa com estímulo ao uso de etanol no 
país", completa.  
 
Também para 2015, a RC Consultores prevê que a produção brasileira de etanol será de 49,6 
bilhões de litros, e o consumo interno (anidro e hidratado), de 32,1 bilhões de litros, ante os 
atuais 20 bilhões, tomando o espaço da gasolina que terá consumo de 11 bilhões de litros.  
 
O economista também prevê que os preços do etanol em 2012 devem cair, por conta da 
coincidência de maturação de projetos no país. "Em seguida eles devem ser elevados para o 
patamar de 50 centavos de dólar por litro. O preço do etanol não tem tendência de alta. Isso 
porque vai ser uma commodity de preço barato. E é daí que deriva sua competitividade e seu 
potencial de exportação". diz.  
 
Na projeção sobre biocombustíveis, a consultoria também estimou que a Argentina será o 
maior exportador mundial de biodiesel, elevando o volume embarcado de 207 milhões de litros 
em 2007, para 506 milhões em 2008 e 988 milhões em 2015. "Não há uma política clara para 
biodiesel no Brasil que, se não reformar seu programa, pode acabar sendo importador de 
biodiesel argentino", avalia.  
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