
ETH prepara entrada no mercado externo de etanol 
Sérgio Spagnuolo 

Embora priorize mercado interno brasileiro, empresa criará as bases para abastecer futura 
demanda internacional. 

Pensando em conquistar uma maior abrangência de mercado no futuro, a ETH se prepara para 
exportar álcool nos próximos anos, à medida que o produto se torna cada vez mais atrativo no 
exterior como alternativa aos combustíveis fósseis, disse o presidente da companhia em 
entrevista à AméricaEconomia.com.br, José Carlos Grubisich. 

Contudo, o exterior não deve ser o principal alvo da ETH por enquanto, uma vez que o Brasil 
ainda apresenta um dos maiores níveis de consumo de álcool veicular no mundo – usado puro 
ou em mistura com a gasolina. “Um ponto muito positivo para o curto prazo é que o mercado 
doméstico tem crescido a taxas bastante expressivas”, explicou o executivo.  

Segundo dados do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA), estima-se 
que o País consumirá 32,7 bilhões de litros de etanol em 2015, frente aos 13,5 bilhões 
utilizados em 2005. Do total, a meta da ETH é ser responsável por 3 bilhões de litros, frente à 
produção atual de 260 milhões. 

Grubisich afirmou que, com o potencial consumidor, pelo menos nos próximos quatro ou cinco 
anos o abastecimento doméstico irá apresentar mais rentabilidade. “Embora acreditemos que o 
mercado internacional não seja prioritário no curto prazo, temos que começar a lançar as 
bases, em termos de relacionamento de mercado, logística e preparação para que a ETH esteja 
preparada quando os mercados internacionais começarem a se abrir”, acrescentou. 

Na visão do presidente da empresa, quem irá direcionar o mercado no futuro são as demandas 
norte-americana e européia, já que são os maiores consumidores de combustíveis atualmente. 
“Do ponto de vista global, os grandes mercados são EUA e Europa. Já do ponto de vista de 
estrutura da indústria é o mercado dos EUA quem vai condicionar o nível de expressão e o 
tamanho”, analisou. Grubisich também acredita que o restante da América Latina possa atuar 
como produtor e consumidor de etanol, mas não vê a região atingindo uma demanda na 
proporção dos mercados norte-americano e europeu em um futuro próximo.   

Outro fator que pode elevar a atratividade do biocombustível é o apelo ambiental, acredita o 
executivo.  No fim do ano será realizada a Reunião de Copenhague, que deve definir as metas 
para quando o Protocolo de Kyoto expirar, no fim de 2012, o que permitirá com mais precisão 
avaliar o interesse internacional em diminuir a emissão de CO2 e o uso do petróleo.  

“Se isso acontecer, e todos os sinais vão nessa direção, devem ser abertos espaços 
importantes para a venda de etanol brasileiro nos mercados internacionais”, analisou o 
presidente da ETH, que foi criada há apenas dois anos e é controlada pelo grupo Odebrecht e 
tem 33% de participação acionária pertencente à negociadora japonesa de commodities Sojitz.   

A ETH possui duas usinas de moagem de cana ativas e mais três devem entrar em operação 
ainda neste ano, em três pólos produtores: São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Segundo 
Grubisich, a empresa deve moer oito milhões de tonelada de cana-de-açúcar em 2009, e a 
expectativa é ter potencial de produção de 28 milhões de toneladas em 2012-2013.   

 

 

 



“Com o caixa gerado pelas cinco usinas, haveria recursos para investir em mais usinas a fim 
de chegar à capacidade de 45-50 milhões de toneladas de moagem de cana em 2015-2016”, 
relatou Grubisich, que não descarta aquisições que “façam sentido” para o rápido crescimento 
da ETH. 
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