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RESUMO: 

Este trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo discutir, dentro do campo das Relações 

internacionais, a tentativa do governo encabeçado por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), de 

diversificar a matriz energética brasileira e o portfólio de exportações do País, através da nova versão 

do programa “Proálcool”, programa de subsidio do governo federal para a produção de etanol a partir 

da cana de açúcar, insumo do qual o Brasil possui vantagens comparativas e é o maior produtor e 

exportador do mundo. Através da bibliografia elencada para a construção deste artigo, nos 

debruçaremos sobre a hipótese de que o Proálcool não logrou as expectativas do governo brasileiro, 

devido a políticas econômicas protecionistas e ao baixo interesse das grandes potências no surgimento 

de novos competidores no setor energético global.  

ABSTRACT: 

This article aims to discuss, in the field of the International Relations, the Brazilian attempt, during Luiz 

Inácio Lula da Silva’s government (2003-2010), to diversify the Brazilian energy matrix and the 

country's export portfolio, through the new version of the “Proálcool” Program, a Federal Government 

Subsidy program for the production of ethanol from sugarcane, an input in which Brazil has 

comparative advantages and is the largest producer and exporter in the world. Based on the 

bibliography listed for the construction of this article, we will look at the hypothesis that Proálcool did 

not fulfill the expectations of the Brazilian government due to protectionist economic policies and the 

low interest of the great powers in the emergence of new competitors in the global energy sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca por fontes energéticas para sustentar o desenvolvimento econômico e melhorar 

o bem-estar de suas populações, é fundamental para entender as relações internacionais da 

atualidade. Seja na Inglaterra da revolução industrial, onde o acesso às reservas de carvão 

impulsionaram as ilhas britânicas à hegemonia do sistema internacional ou, nos Estados Unidos 

do século XX, que financiaram seu desenvolvimento e sua corrida para se tornar a principal 

potência global através do uso - e da disputa- do petróleo, o debate sobre energia se mostra 

imprescindível para entender o atual jogo de poder e, consequentemente, a posição ocupada por 

seus atores no Sistema Internacional.  

É neste cenário, que o etanol brasileiro, produzido a partir da cana de açúcar, um dos 

mais eficientes do mundo, se mostra uma alternativa promissora para renovar a matriz 

energética brasileira e alavancar o país na disputa internacional dos biocombustíveis. Para cada 

unidade de energia fóssil utilizada em sua produção, o etanol brasileiro produz 9,3 unidades de 

energia renovável, o que significa que o etanol brasileiro é 4,5 vezes mais eficiente do que o 

etanol produzido a partir do trigo ou da beterraba na Europa e 7 vezes superior ao etanol 

produzido a partir do milho nos EUA (SAFATLE,2011).  

O governo Lula (2003-2010), identificando as vantagens comparativas do etanol 

brasileiro e o potencial dessa comódite, tanto para financiar o consumo interno de energia e 

diminuir nossa dependência do petróleo, como para se tornar um forte item do portfólio 

brasileiro de exportações, criou uma forte política de incentivo ao setor, repaginando o 

programa “Proálcool”, que, entre outras ações, dava subsídios para montadoras produzirem 

carros com motores flexfuel (movidos à gasolina e álcool) e para a construção de destilarias 

para impulsionar a produção do etanol, visando absorver a crescente demanda interna gerada 

por um mercado aquecido pelos carros biocombustíveis e aumentar as exportações para se 
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posicionar como nova potência energética no sistema internacional, liderando a corrida dos 

biocombustíveis.  

Apesar de todo o esforço político, o etanol brasileiro esbarrou em crescentes obstáculos 

no mercado internacional, principalmente de EUA e União Europeia, enfrentando mercados 

altamente protegidos e uma forte campanha de desinformação em relação a produção brasileira 

de cana de açúcar, que foram determinantes para que ele não lograsse as expectativas geradas 

em seu entorno no início do século. Em um sistema internacional onde a disputa por fontes 

energéticas é constante e que os países desenvolvidos não querem abrir mão de suas vantagens 

comparativas para acesso às fontes energéticas que os mantém na liderança tecnológica e 

informacional, o trabalho de desconstrução de uma fonte energética renovável e que poderia 

ser replicada em larga escala por países em desenvolvimento, configura o uso do hard power2 

em sua essência e uma clara demonstração de força das grandes potencias do sistema 

internacional.  

Se energia e desenvolvimento andam lado a lado, como a história das relações 

internacionais parece indicar, o estudo dessa tentativa de financiar nosso desenvolvimento 

através de uma política energética pioneira, é uma ferramenta importante para compreender a 

posição do Brasil no sistema internacional, bem como as alternativas para superar nosso 

subdesenvolvimento.  

 

2. ENERGIA E DESENVOLVIMENTO NO PÓS-GUERRA 

 

Nenhuma matéria-prima possui laços tão estreitos com a geopolítica quanto o petróleo 

e, por este motivo, entender como este combustível fóssil, disponível em países distintos 

política, social e economicamente, está ligado ao próprio processo de desenvolvimento do 

capitalismo e das nações ocidentais, bem como é o centro de guerras e conflitos que perduram 

com o passar das décadas, é essencial para entender as posições ocupadas pelos países no 

sistema internacional e o jogo de poder que condiciona nações desenvolvidas e em 

desenvolvimento desde o final da segunda guerra mundial.  

                                                           
2 Os termos “Hard Power” e “Soft Power” ganharam relevância na comunidade acadêmica e principalmente nos 

estudos de relações internacionais e ciência política, a partir da publicação de Joseph Nye Jr, em 2002, intitulada: 

O Paradoxo do poder americano. Nele o autor discorre sobre as duas formas que os Estados Unidos da América 

(Maior potência global) utilizam suas fontes de poder para agir no sistema internacional. O Hard Power pode ser 

compreendido como o uso direto do poder através dos recursos militares e econômicos disponíveis, sendo a 

guerra e as incursões armadas, o melhor exemplo desta fonte de poder. O Soft Power em contraponto, seria o uso 

de formas “indiretas” de poder, como a articulação em órgãos multilaterais, a influência cultural, entre outros. 
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Após a democratização do acesso ao automóvel nos anos 1950, (ao menos nas grandes 

potências ocidentais, com destaque para os EUA) o consumo de petróleo quadriplicou em vinte 

anos (SÉBILLE–LOPEZ, 2006, p: 11) e explicitou que a sociedade capitalista precisa de óleo 

em grandes quantidades para sustentar sua manutenção e desenvolvimento, sendo o petróleo 

utilizado no motor de carros, para fabricação de roupas, todos os possíveis derivados de 

plástico, máquinas, aparelhos tecnológicos... O petróleo, em suas mais variadas formas e 

utilidades, se tornou o componente vital para o desenvolvimento industrial e tecnológico das 

sociedades capitalistas, bem como para a manutenção do grau de conforto de suas populações. 

 

 

Os derivados do petróleo e a eletricidade, produzida a partir dos potenciais 

hidráulicos, do carvão e também do petróleo, tornaram-se a principal forma de energia 

do modo de vida urbano-industrial, que persiste até o presente. Desde então, o que se 

seguiu foram a sofisticação e hegemonização do modo de produção capitalista, com 

sua inerente necessidade da multiplicação ad infinitum, ou enquanto a termodinâmica 

assim o permitir, da acumulação do capital e da apropriação dos excedentes, de forma 

cada vez mais concentrada e a descentralização da geração das riquezas, não mais 

restrita à propriedade de um território específico (SAUER, AMADO e MERCEDES, 

2011, p: 49). 

 

Se é possível observar os debates sobre sustentabilidade e meio ambiente ganhando cada 

vez mais força, e a necessidade de superar a dependência fóssil ficando mais evidente, na 

prática, essas discussões ainda não ecoam nas matrizes energéticas dos principais atores globais 

e a demanda por petróleo só cresce, bem como o jogo político em torno dele. Estima-se, segundo 

dados de 2011, que 80,3 % da energia global provém de combustíveis fósseis (SAFATLE, 2011, 

p: 35), com a demanda mundial crescendo 1,54% ao ano entre 1992 e 2002 (SAFATLE, 2011, 

p: 41) e, após a aceleração do crescimento da economia chinesa e do período marcado pelo 

boom das commodities, para 3,7% em 2005, sendo a China, já em 2006, responsável por 16% 

do consumo global de petróleo (SAFATLE, 2011, p: 41). O aumento expressivo do consumo 

de petróleo foi traduzido em peça publicitária do grupo estadunidense Texaco: “Foram 

necessários 125 anos para que o mundo consumisse o primeiro trilhão de barris de petróleo, 

mas serão necessários apenas 40 anos para que se consuma o segundo- o que corresponde ao 

total das reservas comprovadas3” 

O aumento da demanda por petróleo continua crescendo de forma exponencial conforme 

países em desenvolvimento aceleram seus processos de industrialização para se tornarem 

economias de massa e não retrocede nos países desenvolvidos, que ainda possuem no petróleo 

                                                           
3 Anúncio publicitário do grupo petrolífero estadunidense TEXACO, reproduzido aqui do livro “A Economia 

Política do Etanol: A democratização da agroenergia e o impacto na mudança do modelo econômico”, de 

Fernando Netto Safatle (2011, Alameda, São Paulo). 
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o insumo estratégico para a maioria das atividades econômicas da sociedade capitalista, de seu 

desenvolvimento tecnológico e manutenção do estilo de vida de suas populações. 

É neste cenário de alta dependência do petróleo visto nos parágrafos acima, que se faz 

essencial apontar os problemas e a volatilidade da dependência deste recurso, seja porque ele é 

um insumo finito, cuja demanda é cada vez maior do que a capacidade de oferta dos países 

produtores, seja porque ele é um recurso disponível majoritariamente em países instáveis 

politicamente, conforme os países desenvolvidos já provaram amargamente durante as duas 

crises do petróleo dos anos 1970. 

 

2.1 A CRISE DE DESABASTECIMENTO 

 

O primeiro grande desafio das discussões sobre a dependência do petróleo se concentra 

em sua finitude e nos leva ao momento atual, nomeado por alguns acadêmicos como “o fim da 

era do Petróleo” (SAFATLE 2011, SARKIS 2006), no qual, como pontua Sarkis (2006): “o 

volume de petróleo extraído do solo é, há 20 anos, superior ao volume descoberto”.  

O crescimento econômico da China no início do século XXI elevou a demanda por 

petróleo a níveis não observados desde o início dos anos 1990 e, por consequência, os países 

produtores a elevarem a extração do “ouro negro” até o limite de suas capacidades, elevando o 

preço do barril de 24,36 dólares em 2002, para 50,58$ em 20054, gerando uma grave crise de 

desabastecimento que atingiu principalmente as economias em desenvolvimento. A tendência 

de alta dos preços dessa comódite estratégica é retificada por estudo da AIE (Agência 

Internacional de Energia), que prevê o aumento de cerca de 50% do nível mundial de consumo 

de petróleo durante os próximos 25 anos (SARKIS, 2006).  

As reservas de petróleo globais provadas são estimadas em 1,2 trilhões de barris 

(SAFATLE, 2011, p: 36), mas esses números causam desconfiança em pesquisadores e 

entidades reguladoras, uma vez que a maioria das grandes companhias petroleiras são estatais 

e não se submetem a auditorias externas e mecanismos de transparência, podendo ser menores, 

temor este reforçado pela revisão para baixo de suas reservas da empresa americana El Paso, 

que reavaliou suas reservas como 11% menores, do grupo espanhol Repsol, 25% menores e da 

Shell, que admitiu ter supervalorizado suas reservas comprovadas em cerca de um terço, depois 

da queda de produção de suas jazidas em países do Oriente Médio (SAFATLE, 2011, p:37).  

                                                           
4 Média calculada pela OPEP em 2005, disponível no artigo de Nicolas Sarkis para o Le monde Diplomatique, 

“Bem-vindos ao fim da era do petróleo”, de 01/05/2006. 
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Somam-se as preocupações sobre os reais níveis das jazidas de petróleo existentes no 

globo, a crescente demanda de petróleo por países que antes eram autossuficientes e que se 

converterão nos próximos anos em países majoritariamente  importadores de petróleo, como os 

EUA, cujas reservas de petróleo vem caindo continuamente desde 1952 (BERNAL, 2010), o 

que obriga a potência norte americana a importar 56% de seu consumo interno de petróleo, ou 

do México, que se converteu durante o século XXI de um país produtor para um país 

importador, devido a aceleração de seu desenvolvimento e o aumento do próprio consumo 

interno.  

Para superar essa grave crise de desabastecimento e dar conta de responder a demanda 

crescente por petróleo, se faz necessário um grande plano de investimento financeiro que 

permita a adoção de novas tecnologias no processo de extração, aumentando a produtividade 

da extração e da reposição das jazidas com novas tecnologias, mas, cujas constantes crises 

políticas, econômicas e sociais dos principais produtores de petróleo (Arábia Saudita, 

Venezuela, Irã), colocam em risco e nos levam ao segundo grande risco da dependência do 

petróleo: A geopolítica global do petróleo, que veremos no capítulo a seguir. 

 

2.2  O JOGO POLÍTICO DO PETRÓLEO: A OPEP E A CLIVAGEM ENTRE PAÍSES 

PRODUTORES E IMPORTADORES 

 

“O petróleo é 10 por cento economia e 90 por cento de política” a frase cunhada por 

Daniel Yergin (YERGIN apud SÉBILLE-LOPEZ, 2006, p:9), sintetiza o segundo grande 

perigo da dependência do petróleo, a política, que é por natureza instável e submetida as 

ideologias e interesses políticos e econômicos dos governantes de ocasião. Se é verdade que 

tudo no mundo é político, no caso do petróleo, essa atenuante ganha contornos ainda mais 

dramáticos (como ficou claro nas duas crises do petróleo nos anos 1970, ou, mais recentemente, 

nos embargos econômicos contra a Venezuela de Nicolás Maduro e a Russia de Vladmir Putin) 

e que afetam diretamente os preços e a disponibilidade de petróleo.  

Até os anos 50, já mencionados anteriormente como período de ruptura do antigo regime 

de consumo e produção de petróleo, os Estados Unidos e a Rússia eram os principais produtores 

globais e a cadeia de produção e consumo majoritário estava concentrada nos países anglo-

saxões e suas grandes petroleiras privadas, como a anglo-holandesa Shell, a britânica British 

Petroleum e as stadunidenses Texaco e Standard Oil, que conseguiam suprir a demanda por 

petróleo de EUA e União Europeia e detinham o controle do mercado energético global, tendo 

apenas a União Soviética como principal concorrente estratégica.  
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Este cenário muda categoricamente a partir dos anos 1950, quando a criação da OPEP5 

dá a autonomia relativa necessária para os países do Oriente Médio, donos de 60% das jazidas 

de petróleo globais (FIORI, 2018), deslocando o epicentro da produção mundial do golfo do 

México para o golfo pérsico e alterando a lógica empresarial do mercado petroleiro, de 

empresas privadas, para empresas estatais, ligadas diretamente ao regime político e submetidas 

aos interesses de Estado. 

A OPEP foi criada em 1960 como uma ferramenta de barganha dos países produtores, 

que almejavam ter mais controle sobre sua produção e diminuir a disparidade de lucros em 

relação ao cartel formado pelas “Sete Irmãs” (Esso, Shell, BP, Mobil, Chevron, Texaco e Gulf), 

que distribuíam contrapartidas financeiras irrisórias aos países produtores, enquanto 

controlavam a distribuição e o consumo global de petróleo (SÉBILLE-LOPEZ, p: 16). 

Inicialmente formada por Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, os países produtores 

assumiram o controle de seu petróleo e não demoraram para utilizar sua recém adquirida “força” 

para pressionar as grandes potências importadoras de petróleo. 

Em 1973, após o apoio dos EUA a Israel na guerra do “Yom Kippur”6, os países árabes 

decidem reduzir sua produção de petróleo e aumentar as tarifas e encargos fiscais sobre o 

petróleo exportado, levando a uma alta de preços e desabastecimento, principalmente nos EUA 

atingidos por um embargo total de exportação por parte dos países árabes, sem precedentes e a 

pior crise econômica global desde o final da segunda guerra mundial (FIORI, 2018). Esta crise, 

conhecida como o “primeiro choque do petróleo” (SAFATLE 2011, SÉBILLE-LOPEZ 2006, 

FIORI 2018), bem como a subsequente, o “segundo choque do petróleo”, causado pela 

revolução iraniana em 19797, acenderam os alertas para a dependência do óleo e como este 

insumo ganhou contrastes políticos e se tornou assunto estratégico de estado para as nações 

envolvidas. 

Para Sébille-Lopez (2006), a geopolítica do petróleo, que surge a partir dos anos 1950, 

exacerba a clivagem entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, principalmente se tratando 

dos países que são os maiores consumidores de petróleo, as grandes potências ocidentais, 

Estados Unidos e Europa e os países produtores, como Arábia Saudita, Irã e Venezuela, países 

                                                           
5 Organização dos Países Exportadores de Petróleo. 
6 A guerra do “Yom Kippur” se iniciou em outubro de 1973, quando Egito e Síria atacaram o recém constituído 

Estado de Israel em retaliação a anexação de territórios destes dois países durante a guerra dos 6 dias em 1967. O 

apoio das potências ocidentais, com destaque para os Estados Unidos, ao estado de Israel, foi um fator determinante 

para a crise do petróleo que se seguiria.  
7 Em 1979, o aiatolá Khomeini tomou o poder do Irã, depondo um antigo regime pró ocidente e iniciando um novo 

capítulo nas relações entre Estados Unidos e Irã, de hostilidade mútua, que perdura até os dias atuais. 
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subdesenvolvidos e instáveis política e economicamente, que tem no petróleo seu recurso 

natural mais valioso e também sua principal força econômica e política.  

Dessa forma, se inicia uma interdependência entre países produtores e consumidores, 

sendo que os primeiros não podem reduzir seu consumo sem colocar em risco seus modos de 

vida e suas posições relativas no Sistema Internacional e os segundos dependem da venda de 

petróleo, cada vez em maior quantidade, para custear seu desenvolvimento e diminuir a 

distância para os países desenvolvidos. 

Atualmente, cerca de 80% de todo o petróleo disponível no globo pertence a companhias 

estatais (15 das 20 maiores empresas petroleiras do mundo) dos principais países produtores 

(FIORI 2018), estando a maioria desse volume (cerca de 71,6%) ,geograficamente concentrado 

em países subdesenvolvidos do cartel da OPEP (FIORI, 2018), instáveis política e 

economicamente, como Arábia Saudita, Irã, Iraque e  Venezuela, sendo só a primeira, 

responsável por 25% de todas as reservas globais (FIORI, 2018). 

 

[...] pode-se estimar que pelo menos dois terços do que ocorre no mercado mundial 

de petróleo e de energia em geral, incluindo seus preços e níveis de produção, resultam 

de decisões tomadas por governos e empresas estatais, com a grande e notável exceção 

dos Estados Unidos e do Canadá. Além disso, do outro lado do balcão, estima-se que 

pelo menos 50% do crescimento da demanda mundial de petróleo nos próximos trinta 

anos virá da China e da Índia, cujas estratégias energéticas são comandadas por seus 

respectivos governos e por suas empresas estatais ou mistas, mas sob controle 

acionário do Estado (FIORI, 2018). 

 

Conforme analisa Sébille-Lopez (2006), “o paradoxo do complexo jogo em torno do 

petróleo é que, por mais que seja regido pelos preços e leis do mercado mundial de capitais, o 

petróleo é sujeito aos limites estratégicos impostos pelos Estados.” É nesse ponto, quando, por 

exemplo, o governo americano impede a compra de uma petrolífera americana por outra 

chinesa8, que fica claro que esse setor é um assunto estratégico de estado, tão sensível como o 

da defesa e, sendo um assunto estratégico de estado, está sujeito ao intervencionismo do 

governo, não seguindo os preceitos do liberalismo e as leis do livre mercado, mesmo nos Países 

considerados bastiões do pensamento liberal, como EUA e Inglaterra. 

                                                           
8 O governo Bush filho impediu, no início de 2005, a compra da Petrolífera UNOCAL pela Chinesa CNNOC, para 

impedir que a China controlasse uma pequena parte do fornecimento ao mercado americano, representando um 

ataque aos “interesses nacionais americanos”. Análise reproduzida em SÉBILLE-LOPEZ. “Geopolíticas do 

Petróleo.” Lisboa, Instituto Piaget,2006. 
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Deste complexo “caldo” geopolítico, agravado nos últimos anos pelas sanções do 

governo estadunidense de Donald Trump a Venezuela de Nicolás Maduro9 e ao Irã10, que 

voltaram a aumentar os preços dos barris de petróleo e colocaram em grave crise dois dos 

principais exportadores globais, em conjunto com as constantes guerras e golpes de estado no 

oriente médio, em ebulição desde a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e a 

primavera árabe no início de 2011, que os especialistas colocam em xeque a produção de 

petróleo para os próximos anos e alertam para a necessidade de buscar novas soluções 

energéticas para a substituição deste insumo vital para o nosso modelo de sociedade atual. Com 

demanda crescente, produção em declínio e preços cada vez mais altos, a busca por alternativas 

ao petróleo que garantam segurança energética para suas populações, se mostra um dos 

principais desafios da geração política e acadêmica atual. 

 

3.  O PROÁLCOOL E A ALTERNATIVA ENERGÉTICA BRASILEIRA  

 

Como visto no capítulo acima, o primeiro choque do petróleo, em 1973, abalou a 

economia global elevando o preço do barril de petróleo, que custava, antes da crise, 

aproximadamente US$ 3,36, para US$12,55 (MACHADO, 2014, p: 75), causando uma grave 

crise de desabastecimento e uma inesperada crise financeira após os anos de crescimento 

registrados após a segunda guerra mundial. Se o choque do Petróleo foi ruim para a economia 

global como um todo, para os países periféricos ou semiperiféricos, a situação foi ainda mais 

alarmante (QUEIRÓS e FREITAS, 2012, p: 4), com esses países tendo que recorrer a 

empréstimos financeiros internacionais para financiar a importação do óleo, levando a um 

crescente endividamento externo (QUEIRÓS e FREITAS, 2012, p: 4) (em países com situações 

econômicas já fragilizadas devido a instabilidades sociais e políticas) e ao preocupante 

desabastecimento de um insumo vital para sua atividade econômica. 

Foi neste complexo cenário do primeiro choque do petróleo, que em 1973, o Brasil, á 

época presidido pelo militar Ernesto Geisel11, se viu em uma posição preocupante: O país não 

era autossuficiente e importava 80% do seu consumo de petróleo, cuja demanda aumentava 

constantemente ano após ano, passando de 20,7 para 60,8 mil metros cúbicos (MACHADO, p: 

                                                           
9 Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/eua-aumentam-press%C3%A3o-contra-maduro-com-

san%C3%A7%C3%B5es-e-ajuda-humanit%C3%A1ria/a-47545154 Acesso em 11/02/2021 

10 Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/25/interna_internacional,1087934/eua-intensificam-

pressao-economica-contra-o-ira.shtml . Acesso em 11/02/2021 
11 29° presidente do Brasil e 4° no período da ditadura militar, governou o país entre 1974 e 1979. 

https://www.dw.com/pt-br/eua-aumentam-press%C3%A3o-contra-maduro-com-san%C3%A7%C3%B5es-e-ajuda-humanit%C3%A1ria/a-47545154
https://www.dw.com/pt-br/eua-aumentam-press%C3%A3o-contra-maduro-com-san%C3%A7%C3%B5es-e-ajuda-humanit%C3%A1ria/a-47545154
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/25/interna_internacional,1087934/eua-intensificam-pressao-economica-contra-o-ira.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/25/interna_internacional,1087934/eua-intensificam-pressao-economica-contra-o-ira.shtml
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46). Foi nesta conjuntura adversa, em que o país, em franca industrialização á época, não podia 

diminuir seu consumo de óleo, mas, em oposição, não tinha condições de manter os mesmos 

níveis de exportação devido a elevação dos preços durante a crise, que foi instituído, em 1975, 

como parte do “II Plano Nacional de Desenvolvimento” (1975-1979), o programa Proálcool, 

tema deste trabalho de conclusão de curso e cuja história destrincharemos nas páginas abaixo. 

 

3.1  UMA BREVE HISTÓRIA DO PROÁLCOOL: DA EXPANSÃO DURANTE A 

DITADURA MILITAR ATÉ O OCASO NA ONDA NEOLIBERAL DOS ANOS 90 

 

Em 1975, buscando responder ao expressivo aumento do preço do barril do petróleo, o 

governo brasileiro criou o Proálcool (Programa Nacional do Álcool), que tinha dois objetivos 

claros: O primeiro era garantir o fornecimento de energia em um cenário desafiador para a 

importação de petróleo e o segundo apoiar a indústria açucareira, incentivando a diversificação 

da produção, para que ela lograsse superar a queda dos preços do açúcar de 1974 

(KOHLLHEPP, 2010, p: 223). O programa consistia no incentivo estatal para a compra de 

novas destilarias ou ampliação das existentes através de créditos a taxas muito baratas, visando 

estimular os produtores, que já faziam a época o Brasil um dos principais produtores de açúcar 

do mundo, utilizassem sua experiência e capacidade instalada, para produzir também o etanol.  

Em 1978 foi inaugurada a primeira destilaria exclusiva de etanol e em 1979 a Petrobrás 

instalou as cinco primeiras bombas de etanol na cidade de São Paulo, no mesmo ano em que a 

Fiat lançou o primeiro modelo de carro habilitado a utilizar etanol puro (SAFATLE, 2011, p: 

65), o Fiat 14712, fazendo a produção deslanchar com a criação de mais de 180 novas unidades 

de produção em várias regiões do país (SAFATLE, 2011, p: 65). 

O programa, que tinha como um dos seus principais atrativos a mistura compulsória de 

24% de etanol anidro a gasolina, definido pelo governo em 1975 como um aditivo para 

economizar em petróleo, foi impulsionado de vez em 1979, durante o segundo choque do 

Petróleo com a expansão do programa Proálcool para a produção também do etanol hidratado, 

para ser usado integralmente como combustível alternativo a gasolina (SAFATLE, 2011, p: 

66), já que as montadoras automobilísticas da época, ofereciam a opção para o consumidor. 

Durante este período ocorreu, como analisa Safatle (2011), uma verdadeira “febre” do 

carro movido totalmente a etanol, chegando a 76% dos veículos vendidos em 1986, com a 

produção de etanol atingindo 12 bilhões de litros na safra de 1986/1987, superando a meta de 

                                                           
12 Modelo de “carro popular” da montadora italiana Fiat, lançado no Brasil em 1979 e que representou um grande 

incentivo para a produção de Etanol no País à época. 
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10 bilhões de litros definida pelo governo. No auge do programa, entre 1979 e 1987, chegou-

se inclusive a produzir etanol a partir da mandioca (KOHLLHEPP, 2010, p: 228), produto 

abundante em diversas regiões do País, demonstrando o forte incentivo e o sucesso que o 

programa havia obtido internamente. 

Porém, no final da década de 80, com a queda dos preços do petróleo - de US$ 40,00 o 

barril para US$ 20,00 - (SAFATLE, 2011, p: 66) e o aumento da cotação do açúcar, os 

produtores decidiram focar novamente suas atividades na exportação da matéria prima e 

deixaram a produção de etanol de lado, uma vez que sua demanda havia caído em decorrência 

dos preços mais acessíveis do petróleo. Em 1988, o Presidente José Sarney13, assinou decreto 

para eliminar os subsídios e incentivos a produção de etanol, levando a queda da venda de 

carros movidos a etanol de aproximadamente 76% em 1986 (como visto e referenciado acima), 

para 13% em 1990 (SAFATLE, 2011, p: 67). 

 

[...] Na segunda metade dos anos 1980, as subvenções para a produção do etanol 

tiveram que ser drasticamente reduzidas em razão da situação econômica do país e da 

inflação naquela época. Quando, em 1986, os preços do petróleo caíram (a us$ 13-

14/barril), o Programa Pró-Álcool, que havia se tornado rentável pelo alto preço do 

petróleo, acima de us$ 40/barril, não era mais economicamente atrativo. o aumento 

do preço do açúcar e a liberalização da exportação do produto em 1988 levaram à 

redução da produção do etanol. depois de 1989, com o crescente aumento do preço 

desse combustível, aumentaram as vendas de veículos movidos a gasolina, levando, 

nos anos 1990, ao final da produção de motores movidos somente a etanol 

(KOHLLHEPP, 2010, p: 227). 

 

Nos anos 90, o avanço da “onda neoliberal”14 sobre a América Latina e a pressão por 

privatizações e menos interferência estatal na economia, sepultaram de vez o Proálcool, com a 

desregulamentação do setor e a saída do governo como principal agente regulador, fazendo a 

produção de etanol hidratado cessar e os produtores voltarem suas usinas para a produção de 

açúcar, garantindo a produção de etanol anidro apenas para suprir os 25% necessários para a 

mistura a gasolina, definida nos primórdios do programa. 

 

3.2  O PROTOCOLODE KYOTO, O “BOOM” DAS COMMODITIES E A VOLTA DO 

ETANOL NO GOVERNO LULA 

 

                                                           
13 31° presidente do Brasil, o primeiro após a redemocratização, que governou durante o período 1985 a 1990. 
14 O termo “Onda Neoliberal” é utilizado por diversos acadêmicos e historiadores para designar as sucessivas 

vitórias eleitorais de políticos de centro direita, com discurso de mais livre mercado e menos estado, na América 

latina no início dos anos 90. Collor e Fernando Henrique Cardoso no Brasil, Menem na Argentina e Fujimori no 

Peru, são alguns exemplos destes governantes. 
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Em 1997, no apagar das luzes do século XX, durante a COP 315, o Protocolo de Kyoto, 

compromisso dos países industrializados para reduzir, em média, 5,2% de suas emissões de 

gases de efeito estufa até o ano de 2012 (SAFATLE, 2011, p: 26), foi assinado em um ambiente 

de grande repercussão da opinião pública e movimento de governantes para combater o “efeito 

estufa” (SAFATLE 2011, KOHLLHEPP 2011), devido ao alerta de cientistas para o aumento 

da temperatura média do planeta, de 0,6° para 0,7° em 100 anos, com rápido aceleramento a 

partir a partir dos anos 70 (quando aumentaram 70% entre 1970 e 2004) e com previsões 

catastróficas de aumento das emissões em até 90% em 2030, em relação aos já alarmantes níveis 

de 2000.16 

Com a discussão ambiental se tornando protagonista de intensos debates políticos, 

econômicos e sociais, as trágicas consequências que o aquecimento global e o consumo 

exacerbado dos recursos naturais podem trazer para o futuro da humanidade (Aumento de 

desastres naturais, extinção de espécies de animais, temperaturas extremas, submersão de 

cidades litorâneas, impacto nas colheitas, disparada do número de refugiados do clima,etc) 

ganharam as manchetes e jogaram holofotes, novamente, sobre os riscos da dependência de 

combustíveis fósseis, como o petróleo (assim como vimos no capítulo 1) e ganhou força 

novamente a discussão sobre a necessidade de se investir em matrizes energéticas limpas e 

renováveis, trazendo os biocombustíveis de volta a pauta e aquecendo o mercado internacional 

para uma nova fase de investimentos e demanda por energias renováveis.. 

No Brasil, três fatores foram essenciais para a volta do investimento em etanol e o 

protagonismo que o biocombustível ganhou no planejamento energético nacional a partir de 

2003: A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2002, o 

“boom” das commodities motivada pelo acelerado crescimento chinês no início do século XXI 

e o desenvolvimento dos motores “flexfuel” ou biocombustíveis, que permitem aos 

consumidores a escolha por abastecer com gasolina ou etanol na bomba de combustível, 

representando um grande estímulo para o setor. Iremos analisar e complementar a importância 

dos 3 fatores aqui elencados, brevemente nos parágrafos abaixo. 

O início dos anos 2000 foi marcado pelo crescimento acentuado da economia Chinesa, 

investindo na aceleração de sua industrialização e sendo um dos principais fatores, conforme a 

                                                           
15 Terceira Conferência das partes da convenção do clima da Organização das Nações unidas, que até 2004 havia 

sido ratificada por 189 países, conforme exposto na obra “A Economia Política do Etanol” de Fernando Safatle, 

2011, pg:26. 
16 Conforme relatório do NAE- Núcleo de Assuntos Estratégicos, disponível em: SAFATLE, 2011, pg:22. “A 

Economia Política do Etanol”.  
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análise de diversos especialistas (SERRANO, 2013)17, pelo aumento dos preços das 

commodities no início do século, o que se convencionou chamar de “boom das commodities” 

(SAFATLE, 2011, KOHLLHEPP, 2011). De fato, os números são expressivos: Entre 2002 e 

2003, as importações chinesas aumentaram mais de 40%, com ênfase para o fato do país asiático 

ser, em 2003, responsável por 26,5% da demanda mundial por aço e aumentar sua importação 

de petróleo em 48% no período entre 2002 e 2007 (SERRANO, 2013, p: 173). O aumento dos 

preços do petróleo devido à alta demanda chinesa (PIMENTEL, 2011), combinado a alta dos 

preços das commodities, entre elas o açúcar, matéria prima que o Brasil é o principal produtor 

e exportador do mundo (SAFATLE, 2011), proporcionaram o ambiente para o governo 

brasileiro voltar a apostar no etanol, após o período de baixa do programa Proálcool ao final 

dos anos 90. 

Determinante também para a retomada do investimento no etanol, foi a eleição, em 

outubro de 2002, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva18, que atuou de forma enérgica na 

difusão do petróleo como alternativa energética estratégica para o Brasil, tanto para renovar a 

matriz energética nacional (Atendendo aos anseios por uma matriz energética limpa e menos 

dependente de combustíveis fósseis, que são poluentes e um dos causadores do efeito estuda), 

quanto para diversificar a cartela de exportações brasileiras, identificando no etanol uma 

oportunidade ímpar para se tornar potência energética devido as vantagens comparativas que o 

País possui. 

Para isso, ao lado do ministro das relações das exteriores Celso Amorim e da Ministra 

de minas e energia Dilma Rousseff, “apostou” em uma política externa “altiva e ativa”19, que 

consistia em uma atuação protagonista da chancelaria brasileira em fóruns e organismos 

multilaterais, para defender os interesses e projetos nacionais, entre eles o etanol, motivo de 

diplomacia presidencial20 do presidente Lula em diversas ocasiões, bem como de menções em 

                                                           
17 Conforme aponta Franklin Serrano, de forma crítica, em seu artigo: “A mudança na tendência dos preços das 

commodities nos anos 2000: Aspectos Estruturais”. OIKOS (Rio de Janeiro), Vol 12, N° 2 (2013).  
18 Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito o 35° presidente do Brasil, em 2002, em 

disputa no segundo turno contra José Serra, do PSDB. 
19 Termo cunhado por Celso Amorim para descrever a política externa do governo lula durante seu mandato como 

ministro das relações exteriores entre 2003 e 2010.  
20 O conceito de “diplomacia presidencial” é usado rotineiramente por analistas de política externa, acadêmicos e 

jornalistas, para caracterizar quando o próprio chefe de Estado atua em temas de interesse nacional, utilizando o 

prestígio de seu cargo para avançar com pautas e negócios interessantes para seu País. Para este trabalho de 

conclusão de curso, a definição é utilizada amparada no artigo de Cristian Beltrame (UNIVALI, 2008), que 

desenvolve o tema utilizando-se das definições de diferentes autores e da observação da atuação dos presidentes 

Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.  
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entrevistas e discursos21, chegando o próprio presidente a se intitular, em evento sobre a cana 

de açúcar em 2009, como o “garoto propaganda do etanol”.22 

  
“[...] Nós queremos contribuir para desaquecer o planeta, nós achamos que a cana-

de-açúcar é o melhor instrumento, a melhor cultura para você produzir o etanol. Não 

sei por que os países que assinaram o protocolo Kyoto não têm nenhuma tarifa para 

importação de petróleo e metem tarifa na importação do etanol brasileiro. Eu vejo o 

etanol e vejo o biodiesel como a salvação para alguns países africanos e para alguns 

países da América Latina”23 

 
“[..] Os biocombustíveis são fontes de energia barata, renovável e limpa. Geram 

empregos no campo, agregam valor à produção agrícola, diversificam a pauta 

exportadora e ajudam a proteger o meio ambiente [..]”24 

 

Por fim, o último aspecto essencial para a retomada do investimento em etanol, veio em 

2003, quando a montadora alemã VW (Volkswagen), com seu “Gol 1.6”- biocombustível, 

lançou de forma comercial o primeiro carro com motor “Flex fuel” no Brasil (GATTI, 2010), 

sendo um estímulo essencial para o setor, que voltaria a crescer de forma exponencial nos anos 

seguintes, após a queda de produtividade e investimento dos anos 90. 

O motor flex fuel permite ao consumidor a escolha por abastecer com álcool ou gasolina, 

em qualquer quantidade, sem precisar se prender em definitivo a um único tipo de combustível 

(como era nos anos 80/90, onde você precisava escolher se comprava um carro movido a 

gasolina ou álcool e ficava refém dos preços e disponibilidade da alternativa escolhida), 

ganhando assim o poder de escolher com qual combustível abastecer a depender do preço 

encontrado no posto, que no início do século XXI, eram extremamente favoráveis ao etanol, 

com a gasolina custando 50% mais caro que o álcool (GATTI, 2010). 

O sucesso dos carros movidos a etanol durante a segunda fase do Proálcool nos anos 80, 

um dos principais fatores para os resultados alcançado pelo programa e responsável direto pelo 

                                                           
21 A atuação do presidente Lula, assim como do Presidente Fernando Henrique Cardoso antes dele, é dissecada no 

trabalho de conclusão de curso de Cristian Beltrame para a Univali (Universidade do Vale do Itajaí) “O etanol na 

diplomacia presidencial do governo Lula” São José, 2008, utilizado como referência para discutir o termo 

“diplomacia presidencial” neste trabalho. 
22 Como o próprio presidente se referiu a si mesmo durante a assinatura do acordo que acaba com o trabalho 

terceirizado dos cortadores de cana, em 2009. Disponível em: 

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1208078-5598,00-

LULA+ASSINA+ACORDO+QUE+ACABA+COM+TRABALHO+TERCEIRIZADO+NO+CORTE+DE+CA

NA.html acesso em 19/01/2021. 
23 Entrevista do Ex Presidente Lula para a TV Cultura em 2008. Disponível em: 

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/lula-diz-em-entrevista-na-tv-que-aumento-dos-

combustiveis-nao-vai-alimentar-a-inflacao-8A19A3047431C6A6017455439C5D381A-00.htm acesso em: 

19/01/2021. 
24 Discurso do Ex Presidente Lula durante a inauguração da Usina de Etanol da Jamaica broilers group, em agosto 

de 2007. Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-

silva/discursos/2o-mandato/2007/09-08-2007-discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-

durante-cerimonia-de-inauguracao-da-usina-de-etanol-da-jamaica-broilers-group acesso em 19/01/2021. 

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1208078-5598,00-LULA+ASSINA+ACORDO+QUE+ACABA+COM+TRABALHO+TERCEIRIZADO+NO+CORTE+DE+CANA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1208078-5598,00-LULA+ASSINA+ACORDO+QUE+ACABA+COM+TRABALHO+TERCEIRIZADO+NO+CORTE+DE+CANA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1208078-5598,00-LULA+ASSINA+ACORDO+QUE+ACABA+COM+TRABALHO+TERCEIRIZADO+NO+CORTE+DE+CANA.html
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/lula-diz-em-entrevista-na-tv-que-aumento-dos-combustiveis-nao-vai-alimentar-a-inflacao-8A19A3047431C6A6017455439C5D381A-00.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/lula-diz-em-entrevista-na-tv-que-aumento-dos-combustiveis-nao-vai-alimentar-a-inflacao-8A19A3047431C6A6017455439C5D381A-00.htm
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/discursos/2o-mandato/2007/09-08-2007-discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-durante-cerimonia-de-inauguracao-da-usina-de-etanol-da-jamaica-broilers-group
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/discursos/2o-mandato/2007/09-08-2007-discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-durante-cerimonia-de-inauguracao-da-usina-de-etanol-da-jamaica-broilers-group
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/discursos/2o-mandato/2007/09-08-2007-discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-durante-cerimonia-de-inauguracao-da-usina-de-etanol-da-jamaica-broilers-group
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aumento da produção de etanol hidratado e da criação de novas destilarias (SAFATLE, 2011), 

foi replicado após a criação do motor flexfuel em 2003, que veio para combinar novamente a 

potência do setor automobilístico Brasileiro com os investimentos governamentais em 

biocombustíveis, para dar um novo fôlego ao projeto. 

A criação dos carros flex., combinada a uma forte promoção do etanol por parte do 

governo brasileiro e um momento de crescimento interno e aumento do consumo no início do 

século, catapultaram a venda dos carros com motores biocombustíveis, chegando a 86,1% dos 

novos carros vendidos em 2008 (KOHLLHEPP, 2010, p: 228) e a uma frota de mais de 6 

milhões de veículos em 2011 (SAFATLE, 2011, p: 157). Os carros flex., desta forma, 

completavam o cenário animador para a produção e retomada de investimentos no etanol, que 

daria a tônica do tema nos anos seguintes. 

 

4. POR QUE O ETANOL DE CANA DE AÇÚCAR? NÚMEROS E PERSPECTIVAS 

PARA O DEBATE 

 

O Brasil é o principal produtor e exportador de cana de açúcar do mundo e domina de 

ponta a ponta, com enormes vantagens comparativas, a cadeia produtiva do etanol. O país é 

também pioneiro na mistura de etanol a gasolina e o primeiro a investir, como visto nos 

capítulos acima, em carros movidos exclusivamente a etanol, possuindo experiência e expertise 

no tema que o destacam internacionalmente e o colocam em posição de destaque para liderar a 

corrida para atender a demanda global por biocombustíveis e se posicionando como um 

“Stakeholder” importante no setor energético. Neste capítulo veremos alguns números 

importantes sobre a produção de etanol no Brasil, que confirmam a vocação do país no tema e 

nos darão os subsídios necessários para o questionamento ao abandono do projeto pelos 

governos recentes. 

 

4.1 PANORAMA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NO BRASIL 

 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de cana de açúcar e responde por cerca de 20% da 

produção mundial do insumo25 e, o setor sucroalcooleiro, sozinho ,por cerca de 10% do PIB 

gerado pelo agronegócio brasileiro e, entre 2012 e 2018, conforme relatório da UNICA26 

                                                           
25 Segundo relatório da ÚNICA. “Balanço de atividades 2012/2013 a 2018/2019”. 2018. Pg:11. 
26 União da Indústria de Cana-de-Açúcar, criada em 1997, é a entidade que reúne os maiores produtores de cana 

de açúcar do País. 
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(ÚNICA, 2018, p:11), por 5% do saldo da balança comercial brasileira no período, gerando 

aproximadamente US$ 70 bilhões em divisas (ÚNICA, 2018, p:11). O valor bruto 

movimentado pelo setor, novamente tendo como base o relatório de atividades da ÚNICA 

(2018), superou os US$ 100 bilhões, equivalente a 2% do PIB brasileiro (ÚNICA, 2018, p: 12). 

A potência do setor sucroalcooleiro se reflete também no mercado global de 

biocombustíveis, onde, graças as suas vantagens naturais comparativas, a expertise adquirida 

desde os primórdios do programa Proálcool nos anos 70 e a potência do setor demonstrada 

pelos números acima, o Brasil é o segundo maior  produtor e exportador de etanol, apenas atrás 

dos Estados Unidos, com uma safra, em 2017/2018, de 27,9 bilhões de litros (ÚNICA, 2018, p: 

14). 

O Brasil produz dois tipos de etanol: O etanol hidratado, que pode ser utilizado como 

substituto da gasolina em motores biocombustíveis e o etanol anidro, que é misturado a gasolina 

- 27% hoje no Brasil - (FGV, 2017, pg:28), sendo este último essencial para o setor, pois 

garante, mesmo em tempos de gasolina barata e queda do consumo de etanol, percentual 

relevante da produção para abastecer a demanda interna pelo insumo que é misturado a gasolina 

no País. É neste sentido também que o País se destaca, tendo sido o pioneiro na utilização do 

etanol como combustível veicular (SAFATLE, 2009) e, a partir de 2003, com a criação dos 

carros biocombustíveis, equipados com o motor flexfuel, uma frota veicular de 29 milhões de 

veículos que podem ser movidos a etanol, o que representa impressionantes 76% da frota de 

veículos leves do País (ÚNICA, 2018, p: 15). 

 

4.2 ASPECTOS DA PRODUÇÃO DE ETANOL NO BRASIL 

 

O Poder Calorífico do etanol é, aproximadamente, 30% inferior ao da gasolina, o 

que deu origem a uma relação de paridade de preços, aplicada pelos consumidores, 

que apenas considera vantajoso o uso do etanol quando o seu preço corresponde a 

até 70% do preço da gasolina (FGV, 2017, P: 29). 

 

Conforme analisam especialistas (SAFATLE 2009, FGV 2007), o etanol só é atrativo 

para o consumidor, quando ele é mais barato que seu principal concorrente, a gasolina. Neste 

sentido, o setor sucroalcooleiro sempre contou com o governo brasileiro, desde o Proálcool nos 

anos 70, que contou com incentivo de crédito e subsídios para a expansão das destilarias e 

aumento da produção do combustível, passando pela mistura obrigatória do etanol a gasolina, 
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que pode variar entre 18% e 27%, conforme a lei 13.033/201427 e na isenção de tributos como 

o CIDE (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico), que é zerada para o etanol. 

Dados da FGV (2017) mostram que existiam cerca de 384 usinas de Etanol no País, 

sendo que 55% delas se localizam na região sudeste do Brasil (com grande concentração no 

Estado de São Paulo, a maior potência do setor), sendo que as usinas mistas (que produzem 

açúcar e etanol) representam 64% contra apenas 5% de usinas destinadas apenas a produção de 

açúcar (FGV, 2017), resultado da forte política de incentivo à produção do etanol e a euforia 

com o produto durante o governo Lula (2003-2010). 

Os aspectos acima, que demonstram a força do etanol no mercado interno, garantem 

solvência para o setor mesmo em períodos de baixa demanda por exportações e fazem com que 

o etanol brasileiro seja competitivo, mesmo com a queda de preços do barril do petróleo no 

mercado internacional (SAFATLE, 2011). 

O potencial da expansão de produção do etanol, identificado pelo presidente Lula e 

colocado como pauta estratégica do governo brasileiro á época, fica ainda mais evidente quando 

notamos que o Brasil utiliza apenas 5,5% de suas terras disponíveis para agricultura 

(SAFATLE, 2011, p: 48), tendo a capacidade de expandir em larga escala sua produção, a 

depender da demanda e da variação de preços do etanol no mercado internacional.  

 

4.3 PERSPECTIVAS PARA A EXPORTAÇÃO DO ETANOL BRASILEIRO 

 

Quando as discussões ambientais ganharam força através da pressão da sociedade e das 

conferências da ONU no final do século XX, foi inevitável que o setor energético entrasse no 

foco das preocupações, uma vez que o dióxido de carbono (CO²), resultante da queima de 

combustíveis fósseis como o petróleo, é um dos principais produtores de gases de efeito estufa 

(KISHINAMI, 2007) responsáveis pelo aquecimento do planeta. Esta constatação, e a 

consequente pressão da sociedade civil que se seguiu, fizeram com que os biocombustíveis se 

tornassem as novas “celebridades” do mundo da energia, com destaque para o etanol da cana 

de açúcar (KISHINAMI, 2007). 

O Etanol pode ser, e é, produzido de matérias primas diferentes, a depender da 

disponibilidade e tecnologia disponível em seu país de origem: Da cana de açúcar no Brasil, do 

milho nos Estados Unidos, da beterraba na Europa... tendo como principais diferenças sua 

eficiência energética e sua produtividade, dois fatores chaves que influem no lucro que ele pode 

                                                           
27 Lei 13.033/2014, apresentada no Caderno de Biocombustíveis da FGV (2017, pg:27). 
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trazer ao ser importado no mercado externo, em sua competitividade contra a gasolina e para a 

atração de investidores e compradores no comércio internacional. 

O Etanol brasileiro, produzido a partir da cana de açúcar, é disparado o mais eficiente 

disponível no mercado:  

 

O seu balanço energético também é inigualável: nas condições brasileiras, para cada 

unidade de energia fóssil utilizada em seu processo de produção são geradas 9,3 

unidades de energia renovável. Isso significa que o etanol brasileiro é 4,5 vezes 

melhor que o etanol produzido de beterraba ou trigo na Europa e quase sete vezes 

melhor do que o etanol produzido de milho nos Estados Unidos em termos de 

eficiência na geração de energia renovável (SAFATLE, 2009, pg:30). 

 
Além de ser o mais eficiente energeticamente, o etanol brasileiro é também o que possui 

o menor custo de produção e o maior nível de produtividade do mercado, chegando a produzir 

cerca de  7 mil litros por hectare de terra, enquanto o Europeu de beterraba alcança em média 

5,5 mil litros por hectare e o Estadunidense cerca de 3,8 mil litros (SAFATLE, 2009, p: 32). O 

baixo custo de produção do Etanol faz com que, como analisa Kishinami (2007), o etanol 

Brasileiro seja competitivo no mercado internacional, mesmo com os subsídios e sobretaxas 

estadunidenses ao produto (que serão dissecadas no próximo capítulo deste trabalho), chegando 

a US$ 68 o barril nos Estados Unidos, contra US$ 100 do seu concorrente produzido a partir 

do milho nos EUA (KISHINAMI, 2007). 

O Brasil é o segundo maior exportador de etanol do mundo, ficando atrás apenas dos 

EUA (ÚNICA, 2018. p: 14.) e, apesar de ser um dos principais Stakeholders do mercado global 

de biocombustíveis e possuir um dos produtos mais eficientes e baratos disponíveis, as 

exportações de etanol correspondem apenas a 19% de sua produção (KOHLLHEPP, 2010, p: 

232), números que se mostram, por um lado, que o setor tem muito espaço para crescimento e 

a possibilidade de representar um importante aditivo ao portfólio de exportações brasileiras, por 

outro, levantam questionamentos sobre os motivos da dificuldade do etanol brasileiro no 

mercado internacional, principalmente nos países desenvolvidos. 

 

5. AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO ETANOL 

 

O potencial do biocombustível no Brasil fortifica a sua posição como potência 

regional com influência global e garante a sua pretensão de líder político na América 

Latina. os mais recentes desenvolvimentos no setor de biocombustíveis mostram que 

o Brasil passa por um processo abrangente de transformação, conduzindo não somente 

a enormes consequências econômicas, mas também na política interna levando a 

mudanças sociais, socioculturais e ecológicas (KOHLLHEPP, 2010, p:224). 
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A eleição do ex-presidente Lula em 2002 marca o início de uma nova fase para a 

diplomacia brasileira, mais ativa e afirmativa (VISENTINI 2013, GARCIA 2013), que, 

coordenada pelo ministro Celso Amorim e com ativa participação do próprio presidente Lula, 

recolocaram o Itamaraty na posição estratégica de formulador e executor da política externa 

brasileira (VISENTINI, 2013). A política externa do governo Lula buscava retomar o 

protagonismo do País no tema, investindo no multilateralismo e no alinhamento aos países em 

desenvolvimento, para fortalecer sua posição de potência regional sul-americana e potência 

emergente em âmbito global. Durante o período, vale destacar, como exemplo do que viria a 

ser a atuante e combativa atuação do governo brasileiro em defesa do etanol de cana de açúcar 

e para abrir mercados e superar as campanhas difamatórias contra seu biocombustível, a forte 

aposta no Mercosul como mercado prioritário para sua atuação, reforçando seu papel de maior 

economia da América Latina (GARCIA, 2013, p: 60), a derrota imposta a ALCA (Área de Livre 

comércio das américas), a criação dos BRICS28 e a atuação em prol da reforma do conselho de 

segurança da ONU. 

Como analisa VISENTINI (2013), “o governo brasileiro suplantou a passividade do 

anterior e buscou alianças fora do hemisfério, como forma de ampliar seu poder de influência 

no âmbito internacional (VISENTINI, 2013, p: 113.), representando um período onde a 

diplomacia Brasileira refletia a “reafirmação dos interesses nacionais e de um verdadeiro 

protagonismo nas relações internacionais” (VISENTINI, 2013, p: 113.), adotando posição mais 

“combativa” e menos “alinhada automaticamente” (VISENTINI, 2013) aos interesses dos EUA 

e das principais potências globais, movimento que seria paradigmático para as discussões em 

torno do etanol de cana de açúcar, que viria a sofrer diversos empecilhos e barreiras no mercado 

internacional, sobretudo das grandes potências. 

Foi neste cenário, após as discussões sobre os biocombustíveis ganharem força devido 

a pauta ambiental e os carros “flex” se tornarem fenômeno no país, que o governo brasileiro 

cria em 2006 o Departamento de Energia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil 

(MACHADO, 2014, p: 125), departamento alocado a Secretaria de Meio Ambiente, Energia, 

Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, que tinha como missão coordenar 

as ações estratégicas do governo brasileiro em torno dos temas energéticos, com destaque para 

o etanol, em franca ascensão a época. 

 

                                                           
28 Acrônimo para o agrupamento dos países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em torno de 

interesses comuns e ações coordenadas nas esferas política, econômica e social. 
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[...] país aproveitou seu know-how para tecnologias de energias renováveis, sobretudo 

o etanol combustível, e buscou maior protagonismo no cenário internacional, novos 

espaços de diálogo, novos parceiros e interesses, aliando a iniciativa ao momento 

histórico favorável em relação à intensificação dos debates sobre as influências 

causadas pela utilização de combustíveis fósseis para mudanças climáticas em virtude 

da emissão de gases poluentes na atmosfera, tanto no plano internacional, quanto 

doméstico dos países (MACHADO, 2014, p: 137) 

 

A crescente aposta no etanol se justificava por um cenário internacional muito propício 

para o biocombustível brasileiro, sendo que o país, na época (2007), possuía uma matriz 

energética composta por 46,4% de energias renováveis, contra 12,9% da média global 

(PIMENTEL, 2011, p: 144), em um momento de pressão internacional pelo aumento dessas 

taxas, que colocavam o Brasil, segundo maior exportador global de biocombustíveis, em 

posição extremamente interessante para se colocar como um dos principais fornecedores e nova 

potência energética do sistema internacional. 

 O Brasil mistura atualmente até 27% de etanol à gasolina, 25% já em 2006, prática ainda 

incipiente na União Europeia, que misturava apenas 2% em 2006 e tinha como meta chegar a 

5% em 2010 e 10% em 2020 (KOHLHEPP, 2010, p: 231) e, nos Estados Unidos, as metas do 

governo Bush á época, era chegar até 20% da mistura em 2017 (KOHLHEPP, 2010, p: 231), 

grande oportunidade para o Brasil, já que o etanol de milho produzido pelos estadunidenses, 

não conseguiria absorver a demanda, tendo em vista que é menos energético, mais caro e 

demanda de mais hectares de terra para sua produção (conforme visto anteriormente). 

 Conforme exemplifica Safatle em sua obra “ A economia política do Etanol” (2011), o 

mundo consome cerca de 998,0 bilhões de litros de gasolina por ano e, se os governos cederem 

a pressão internacional por aumentarem a participação de biocombustíveis em suas matrizes 

energéticas, deixando-as mais limpas e menos poluentes, adicionando um mínimo de 10% de 

etanol a gasolina, projeta-se, novamente segundo Safatle (2011), uma demanda mundial de 99,8 

bilhões de litros de etanol por ano, do qual o Brasil, como potência global em biocombustíveis, 

seria um dos maiores beneficiários. 

 As projeções e motivos elencados acima, dão o panorama que justificam não apenas 

este trabalho, mas a forte aposta do governo brasileiro no etanol e a força que o tema ganhou 

entre acadêmicos, economistas e políticos na década passada, a observar a profusão de artigos, 

livros e trabalhos científicos produzidos sobre o biocombustível.  

 Porém, para explicar porque o etanol não logrou essas expectativas, iremos analisar nas 

seções abaixo, as adversidades e desafios que o etanol encontrou no mercado internacional, dos 

forte subsídios e protecionismo das grandes potências com seus agricultores locais, a uma 

campanha contra o etanol brasileiro elencando temas ambientais e de produção de alimentos, 



20 
 

que minaram, em um primeiro momento, a grande expansão do etanol brasileiro no sistema 

internacional e as expectativas brasileiras de se posicionar como nova potência energética do 

sul global. 

 

5.1 OS ENTRAVES PARA A ENTRADA DO ETANOL BRASILEIRO NOS EUA: 

SUBSÍDIOS E PROTECIONISMO 

 

[...] É evidente que o etanol do milho só consegue competir com o de cana quando é 

anabolizado por subsídios e protegido por barreiras tarifárias. [..] O Etanol da cana 

gera 8,3 mais energia renovável do que a energia fóssil empregada na sua produção. 

Já o etanol do milho gera apenas uma vez e meia a energia que consome. É por isso 

que há quem diga que o etanol é como o colesterol. Há o bom etanol e o mau etanol. 

O bom etanol ajuda a despoluir o planeta e é competitivo. O mau etanol depende das 

gorduras dos subsídios. 29 

 

Quando o governo Bush anunciou, em 2007, a pretensão de substituir em até 20% o 

consumo de gasolina estadunidense por biocombustíveis até 2017 (KOHLHEPP, 2010, p :232), 

os produtores de etanol e o governo brasileiro enxergaram a oportunidade única de dominar o 

setor de biocombustíveis de um dos maiores mercados globais, afinal, o etanol produzido a 

partir do milho no país norte americano, não conseguiria suprir a alta demanda que as metas 

estipuladas necessitariam para os anos que viriam. 

Afinal, o etanol de milho é um dos menos energéticos do mercado - São necessários o 

emprego de quase 9x mais energia para a produção de um litro de etanol de milho em relação 

ao equivalente do concorrente brasileiro - (KOHLHEPP, 2010, p :232), é mais caro, uma vez 

que sua produtividade por hectare é inferior a brasileira - 3,8 litros mil litros por hectare contra 

7mil litros do brasileiro - e menos ecológico - reduzindo apenas de 10-30% das emissões de 

gases de efeito estufa, contra 70-90% do etanol de cana - (PIMENTEL, 2011, p: 86), levando a 

uma situação, conforme Kishinami (2007), de “parasitismo, em que o menos competitivo acaba 

por se instalar nas costas do mais eficiente, sugando-lhe a seiva da vida”.  

Aproveitando-se da boa relação existente entre os presidentes Lula e Bush á época, a 

diplomacia Brasileira assinou, em 2007, um memorando de entendimento com o governo 

estadunidense, para a cooperação no desenvolvimento de biocombustíveis, almejando também 

a superação das barreiras tarifárias e subsídios que agiam contra o etanol brasileiro. Abaixo 

seguem os principais pontos do acordo de colaboração feito entre os governos (CONCÓRDIA 

– MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2007): 

                                                           
29 Discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na conferência de alto nível do fundo das nações unidas para 

alimentação e agricultura (FAO), em 2008. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dedos-

apontados-contra-o-etanol-estao-sujos-de-oleo-diz-lula,182982 acesso em: 25/01/2021. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dedos-apontados-contra-o-etanol-estao-sujos-de-oleo-diz-lula,182982
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dedos-apontados-contra-o-etanol-estao-sujos-de-oleo-diz-lula,182982
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- I: Bilateral: Os participantes pretendem avançar na pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia para biocombustíveis de nova geração, potencializando, sempre que possível, o 

trabalho em andamento no âmbito do mecanismo de consultas entre o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil e o Departamento  de Comércio dos Estados 

Unidos (Diálogo comercial Brasil- Estados Unidos); do comitê consultivo agrícola (2003); do 

mecanismo de consultas sobre cooperação na Área de Energia  (2003); da agenda comum Brasil 

– Estados Unidos sobre meio ambiente  (1995); e da comissão mista Brasil – Estados Unidos 

de cooperação Científica e Tecnológica (1984, emendada e ampliada pelo protocolo assinado 

em 21 de março de 1994) (CONCÓRDIA, 2007). 

- II: Terceiros Países: Os participantes tencionam trabalhar conjuntamente para levar os 

benefícios dos biocombustíveis a terceiros países selecionados por meio de estudos de 

viabilidade e assistência técnica que visem a estimular o setor privado de biocombustíveis. Os 

países tencionam começar a trabalhar na América Central e do Caribe encorajando a produção 

local e o consumo de biocombustíveis, com vistas a trabalhar conjuntamente em regiões chaves 

do globo (CONCÓRDIA, 2007). 

- III: Global: Os participantes desejam expandir o mercado de biocombustíveis por meio 

da cooperação para o estabelecimento de padrões uniformes e normas. Para atingir esse 

objetivo, os participantes tencionam cooperar no âmbito do fórum internacional de 

biocombustíveis (FIB), levando em conta o trabalho realizado pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade do Brasil (INMETRO) e o Instituto Norte-Americano 

de Padrões e Tecnologia (NIST), bem como coordenando posições em fóruns internacionais 

complementares (CONCÓRDIA, 2007).30 

A euforia em relação ao potencial do mercado estadunidense para o etanol brasileiro e 

as possibilidades de superar as tarifas estadunidenses sobre o produto, viraram rapidamente 

frustração quando o governo americano, cedendo a pressão dos influentes produtores de milhos 

estadunidenses, não retirou as tarifas e subsídios e permaneceu colocando empecilhos em 

relação ao etanol brasileiro, que não logrou as expectativas quanto a sua inserção internacional. 

 

5.1.1 Os subsídios, o lobby dos produtores de milho e as tarifas que combatem as 

importações do etanol brasileiro nos Estados unidos  

 

                                                           
30 O trecho acima foi reproduzido integralmente do memorando de entendimento sobre biocombustíveis entre o 

governo brasileiro e o estadunidense, assinado em 2007 e extraído diretamente do site do Ministério das 

Relações Exteriores em:  https://concordia.itamaraty.gov.br/ . acesso em 25/01/2020. 

https://concordia.itamaraty.gov.br/
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Quando assinou o memorando de entendimento com o governo Estadunidense para a 

cooperação em relação ao tema dos biocombustíveis, o governo brasileiro focava no item 3 do 

acordo, que falava sobre expandir o mercado de biocombustíveis e coordenar ações no fóruns 

multilaterais, onde o Brasil brigava constantemente, principalmente na OMC, para reverter os 

subsídios agrícolas nos EUA e na União Europeia. 

Para se tornar competitivo internacionalmente e acessar o maior mercado global, o 

etanol brasileiro precisava superar a taxa de US$ 0,54 por galão, imposta pelo governo 

estadunidense (SAFATLE, 2011, p: 115.) A taxa, apesar de não impedir que os Estados Unidos 

importassem cerca de 1,6 bilhões de litros do etanol brasileiro - principal destino das 

exportações brasileiras - (SAFATLE, 2011, pg:115.) fazem com que as margens de lucro se 

estreitem e não compensem os subsídios pagos aos fazendeiros estadunidenses (KISHINAMI 

2007). 

Em 2009, como resposta a uma solicitação da folha de São Paulo, já durante o governo 

de Barack Obama, a Casa Branca afirmou “Quanto á tarifa dos EUA sobre o etanol brasileiro, 

o governo não tem planos de mudá-la”31, em consonância com frase do próprio presidente 

Barack Obama, que afirmou, ainda durante as eleições presidenciais de 2008, que não valeria a 

pena substituir a dependência de petróleo, pela dependência do etanol brasileiro32, evidenciando 

que nem mesmo todo o esforço diplomático e as boas relações construídas entre o Governo 

Lula e os estadunidenses, seriam suficiente para superar o forte lobby do milho nos EUA. 

O etanol de milho estadunidense é inferior ao de cana de açúcar brasileiro em diversos 

aspectos, como visto mais de uma vez neste artigo, mas conta com uma vantagem paradigmática 

para continuar se sobrepondo a entrada do concorrente no mercado estadunidense: A forte 

influência exercida por seus produtores na política e nas instituições estadunidenses. 

Sinais da força dos produtores de milho (assim como os de laranja e de açúcar) 

estadunidenses, já haviam sido demonstrados nas negociações da ALCA (Área de livre 

comércio das américas), paralisadas em 1990 durante o governo Clinton, devido a uma forte 

pressão dos setores para manter o “status quo” (LANGEVIN, 2006, p:178). 

Os fazendeiros produtores de Milho, Açúcar e Laranja se concentram no estado da 

Flórida e, apesar de possuírem no Brasil um de seus principais parceiros comerciais, utilizam-

                                                           
31 Texto da Casa Branca publicado na Folha de São Paulo em 02/08/2009, apresentado no livro de Fernando 
Safatle: “A Economia Política do Etanol”, 2011, pg: 116. 
32 Afirmação de Barack Obama, então candidato democrata a presidência dos Estados Unidos nas eleições de 
2008, reproduzida na Revista Veja de 02/07/2008 e referenciada aqui do artigo de Gerd Kohlhepp: Análise da 
situação do Etanol no Brasil, 2010, pg:247. 
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se costumeiramente de seu peso político e econômico para pressionar o governo estadunidense 

para manter a concorrência de seu vizinho do sul, fora do jogo. 

Diferentemente do Brasil, que possui grande dependência econômica do setor agrícola 

e da exportação de commodities como o açúcar, a soja, o café e outros bens primários, nos 

Estados Unidos, os produtos agrícolas representam apenas 1,4% do PIB e emprega apenas 2,2% 

da mão de obra nacional (LANGEVIN, 2006, p:178), não sendo um setor vital para a economia 

estadunidense, como é no Brasil. 

Apesar de sua “duvidosa” posição estratégica para os interesses nacionais, o setor 

continua tendo suas demandas por mais proteção atendidas: 

 

O etanol brasileiro sofre um destino semelhante, apesar do crescente mercado para 

esse combustível renovável na América do Norte. A produção de etanol dos Estados 

Unidos está amplamente concentrada entre os principais processadores de milho, tais 

como a Archer Daniels Midland (ADM), que manufatura o adoçante de milho e o 

etanol.  Estes produtores não somente se beneficiam do programado açúcar e dos altos 

preços, como também estão protegidos por uma taxa de importação de US$0,54/galão 

do etanol brasileiro. A aprovação do EnergyBill (“LeidaEnergia”) de 2005 assegura 

que o mercado norte-americano de etanol vai continuar a se expandir por intermédio 

de contínuos subsídios aos fazendeiros de milho e a regular mais amplamente as 

misturas de etanol (aditivos de energia renovável) para limitar as emissões de gases 

que provocam o efeito estufa (LANGEVIN, 2006, p: 181). 

  

 

Alguns fatos dão pistas do porque a influência do setor encontra tantos ecos entre os 

legisladores estadunidenses: Os produtores agrícolas da Flórida se destacam no apoio as 

campanhas de candidatos para a presidência da república - US$ 159.800 para George W Bush 

nas eleições de 2000 - (LANGEVIN, 2006, p: 189),  e no congresso - US$  250.778 para 

congressistas, majoritariamente republicanos, nas eleições de 2002 - (LANGEVIN, 2006, p: 

189),   

Outro fator importante para o peso político dos produtores agrícolas da Flórida, é o fato 

do Estado ser considerado um “Estado Campo de Batalha” (LANGEVIN, 2006) ou “Swing 

State”33. A conquista dos votos do estado são tradicionalmente disputas ferrenhas entre 

Republicanos e Democratas e indicam os rumos que a eleição pode tomar, como em 2000, 

quando o candidato republicano George W Bush ganhou do concorrente Al Gore, dos 

democratas, por apenas 537 votos, em vitória crucial para ser eleito o presidente dos Estados 

Unidos naquele ano. Logo, não é do interesse dos principais caciques dos partidos 

                                                           
33 Estados decisivos para as eleições estadunidenses, por possuírem muitos delegados e não serem inclinados 

para democratas ou republicanos historicamente, podendo mudar seus votos a depender da eleição. 
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estadunidenses desagradar possíveis cabos eleitorais no Estado, em outro fator paradigmático 

para entender a força do lobby dos produtores da Flórida. 

 

5.2 A DISCUSSÃO AMBIENTAL EM TORNO DO ETANOL NA EUROPA: 

DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

“A região norte, onde fica quase toda a floresta amazônica, tem apenas 21 mil hectares 

de cana, o equivalente a 0,3% da área total dos canaviais do Brasil. Ou seja, 99,7% da 

cana está a pelo menos 2 mil quilômetros da floresta amazônica. Isto é, a distância 

entre os nossos canaviais e a floresta amazônica é a mesma que existe entre o Vaticano 

e o Kremlin. Em suma, o etanol de cana no Brasil não agride a Amazônia, não tira 

terra da produção de alimentos, nem diminui a oferta de comida na mesa dos 

brasileiros e dos povos do mundo”34 

 

 

Se nos Estados Unidos o protecionismo e as barreiras tarifárias ao Etanol Brasileiro se 

justificam, como visto acima, na proteção de mercado aos influentes fazendeiros produtores de 

milho, na União Europeia, as justificativas para o protecionismo econômico em relação aos 

seus produtores rurais assumem uma forma mais cínica e idealista: A preocupação que a 

expansão da produção de biocombustíveis em países subdesenvolvidos afete diretamente a 

produção de alimentos e aumente o desmatamento, revertendo assim, os possíveis ganhos 

ecológicos obtidos na substituição dos combustíveis fósseis. 

Assim como no caso Estadunidense, é imperativo iniciar a análise sobre as questões 

acima, observando que o etanol brasileiro é 4,5 vezes mais eficiente que o europeu, produzido 

a partir da beterraba ou do trigo (SAFATLE, 2009, p: 30) , é mais produtivo, produzindo cerca 

de 7mil litros por hectare contra 5,5 mil do etanol europeu (SAFATLE, 2009, p: 30) e, por fim, 

mais ecológico, uma vez que pode reduzir de 70% a 90% na emissão de gases de efeito estufa 

na substituição a gasolina, contra 30-60% do etanol de trigo e 30-50% do etanol de beterraba 

(KOHLHEPP, 2010, p: 246.) 

O Etanol Brasileiro ser mais produtivo, eficiente e barato que o Europeu, fazem com 

que ele seja um competidor indigesto para os produtores locais, que se agarram aos subsídios e 

tarifas a importação do etanol “estrangeiro”, para manter o adversário fora da disputa. Como 

analisa Safatle (2011, p: 17): 

 

Os subsídios, tarifas e sobretaxas que ainda incidem sobre o etanol, especialmente nos 

Estados Unidos e na União Europeia, não constituem apenas práticas protecionistas 

de mercado, mas também políticas que visam conter a expansão da produção nos 

                                                           
34 Discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na conferência de alto nível do fundo das nações unidas para 

alimentação e agricultura (FAO), em 2008. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dedos-

apontados-contra-o-etanol-estao-sujos-de-oleo-diz-lula,182982 acesso em: 25/01/2021. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dedos-apontados-contra-o-etanol-estao-sujos-de-oleo-diz-lula,182982
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dedos-apontados-contra-o-etanol-estao-sujos-de-oleo-diz-lula,182982
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países emergentes, não deixando que avancem em demasia no domínio de um produto 

extremamente estratégico, que inevitavelmente mudaria a geopolítica do mundo. 

 

 

E complementa Kohlhepp (2010, p: 242): 

 

A entrada de etanol no mercado europeu continua difícil e o Brasil espera – até hoje 

sem resultados – maiores concessões nesse setor. entretanto, a discussão sobre o 

assunto na Alemanha e em outros países europeus é conduzida de forma não objetiva 

com base em informações errôneas, imputações e atividades de imprensa de grupos 

lobistas. 

 

A diplomacia brasileira, em conjunto com o próprio setor sucroalcooleiro, tem atuado 

de forma ativa para combater essas acusações no plano internacional, promovendo estudos 

científicos utilizando agências respeitadas como o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) e a EMBRAPA (Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária) (QUEIRÓS E 

FREITAS, 2012) e rebatendo as afirmações em fóruns internacionais através de seus 

embaixadores e do próprio ex-presidente Lula.35 

 

5.2.1 O impacto no desmatamento e na produção de alimentos 

 

Uma das principais críticas feitas ao etanol brasileiro no mercado externo é o 

desmatamento que ele pode causar a Amazônia e aos demais biomas brasileiros, impactando 

diretamente no meio ambiente e anulando os benefícios que traria substituindo os combustíveis 

fósseis na matriz energética dos países que os importam. 

Antes de apresentar os fatos que contradizem essas acusações, é importante ressaltar 

que existem sim importantes pontos de atenção em relação a produção de etanol no Brasil e 

seus impactos ambientais. Como pontua Igor Fuser, professor da Universidade Federal do ABC, 

em artigo para o Le Monde (2007), ambientalistas já apontavam em 2007 para a destruição de 

mata nativa do cerrado devido a grande ocupação de monoculturas de cana de açúcar, com a 

vegetação nativa do cerrado brasileiro no centro-oeste diminuindo de 22% em 1970 ( antes do 

Proálcool), para apenas 3% em 2007. Outro ponto destacado no artigo, é a preocupação em 

relação as queimadas da cana, que, mesmo que desnecessárias em colheitas mecanizadas (Como 

as de São Paulo, maior produtor nacional e que possui as melhores condições tecnológicas), 

ainda são realizadas em mais de 60% das colheitas, devido a elas aumentarem a produtividade 

da safra (FUSER, 2007). Fato é que as preocupações ambientais em torno do tema são válidas 

e merecem atenção do governo brasileiro para coibir as práticas lesivas, uma vez que refletem 

                                                           
35 Como visto na citação que inaugura esta seção, na página anterior. 
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negativamente no produto e nas restrições a ele por parte de mercados como os Estados Unidos 

e a União Europeia. 

Pontuada a questão acima, é imperativo combater as “generalizações” dos países 

europeus em relação ao etanol brasileiro, que, como analisam especialistas (PIMENTEL 2011 

SAFATLE 2009 E 2011 KOHLHEPP 2010), insistem em argumentos já rebatidos pelo governo 

brasileiro e em informações sem lastro na realidade. 

A cana de açúcar correspondia, em 2007, por apenas 1% das terras agricultáveis do 

Brasil e mesmo que fosse dobrada para atender a crescente demanda pelo biocombustível, não 

ocuparia mais do que 2% (PIMENTEL, 2011, p: 86). Além disso, as plantações de cana de 

açúcar se concentram no centro-sul do país, muito distante da floresta amazônica, que até pelo 

seu clima desfavorável a plantação, não é interessante para a expansão do setor (KOHLHEPP, 

2010, p: 233). Outro ponto destacado pelos representantes do setor e pelo governo brasileiro, é 

de que as plantações de cana de açúcar são feitas em áreas degradadas, reaproveitadas do pastou 

ou do cultivo de outras monoculturas (PIMENTEL, 2011, p: 87), áreas essas que 

representavam, como dito pelo presidente da ÚNICA à época, Marcos Jank, 50 milhões de 

hectares que poderiam ser aproveitados para a expansão dos canaviais.36 

Para reforçar o compromisso do governo brasileiro com a preservação da Amazônia e 

do Pantanal, foi assinado em 2009 o Zoneamento Agroecológico da Cana de açúcar, que indica 

quais áreas degradadas ou de pastagem poderiam ser utilizadas para a plantação de cana de 

açúcar, deixando estritamente proibido a plantação na Amazônia e no Pantanal (QUEIRÓS e 

FREITAS, 2012, p: 6). 

Por fim, mesmo a crítica de que o aumento das plantações de cana de açúcar no centro-

sul empurraria as plantações de soja para os limites da Amazônia são criticados entre 

especialistas (PIMENTEL, 2011), uma vez que o plantio de cana de açúcar, como visto acima, 

representa apenas 1% das terras utilizadas pela agricultura no Brasil, número irrelevante, 

apontando o aumento da produção de milho nos EUA, como um fator mais preponderante para 

o fato, uma vez que os altos lucros da produção de milho empurram outras monoculturas para 

outros países, entre eles a soja no Brasil, que ao perder espaço no portfólio de exportações 

estadunidense, estimulam o aumento da produção no Brasil afim de suprir a demanda 

internacional e engordar os bolsos dos produtores nacionais (PIMENTEL, 2011, p: 87). 

Outra crítica feita de maneira costumeira pelo aparato diplomático dos países europeus, 

por ONGS ambientais e de combate a fome e mesmo por lobistas da indústria alimentícia, se 

                                                           
36 Entrevista do ex presidente da ÚNICA, Marcos Jank, disponível no artigo de Igor Fuser para o Le Monde 

Diplomatique Brasil, em 2007. 



27 
 

refere ao impacto que o aumento da produção de etanol de cana de açúcar possa ter na produção 

de alimentos nos países em desenvolvimento, com as culturas destinadas a grãos e outros 

alimentos, sendo substituídas pelas margens de lucro superiores que os biocombustíveis podem 

gerar para seus produtores. 

Novamente, as acusações disparadas pelos países europeus, demonstram 

desconhecimento sobre a realidade do plantio de cana de açúcar no Brasil, generalizando as 

produções de biocombustíveis dos países em desenvolvimento, como se fossem todas iguais. É 

fato, como analisa Kohlhepp (2010, p: 235), que a crítica é aplicável á “alguns países da Ásia 

do sul e sudeste em razão da situação de concorrência nestes países quanto à expansão 

irresponsável de áreas para a produção de biocombustíveis.” e mesmo ao etanol de milho 

produzido nos Estados Unidos, que com parte de sua produção sendo destinada a produção de 

etanol, fez aumentar muitos os preços do alimento. 

As críticas feitas por ONGS e empresas do setor alimentício, de que o aumento 

substancial dos valores de alimentos podia ser conectados ao aumento da produção de 

biocombustíveis, foi rebatida por diversos acadêmicos, que citavam outros fenômenos como 

explicações mais plausíveis para esse encarecimento das matérias primas, entre eles: 

“fortalecimento da demanda (especialmente, mas não apenas, na Índia e na China), aumento 

nos custos dos insumos (principalmente, mas não apenas, dos derivados de petróleo), quebras 

de safra em importantes países produtores (Austrália) e especulação nos mercados de 

commodities” (MACHADO, 2014. p: 86). 

No Brasil, a crítica encontra ainda menos ecos na realidade, uma vez que a produção de 

cana de açúcar ocupa míseros 1% de todas as terras agricultáveis no Brasil, ou o equivalente a 

apenas 7% das terras destinadas a produção de grãos (SAFATLE, 2009, p: 42) e, devido a sua 

larga extensão geográfica e condições tropicais favoráveis para a produção de uma série de 

alimentos, o Brasil seja um dos poucos países do mundo com capacidade de dobrar suas 

produções de biocombustíveis e alimentos, como aconteceu na safra de 2007/2008, quando a 

produção de grãos bateu recorde histórico com uma safra de 140 milhões de toneladas, mesmo 

em um cenário de grande expansão do setor sucroalcooleiro, já com os investimentos em etanol 

se expandindo de forma acelerada (SAFATLE, 2009, p: 42). 

Conclui-se que a forte campanha promovida em países europeus contra o etanol 

brasileiro, apesar de possuir pontos de atenção para o governo e os produtores locais, são frutos 

de generalizações sobre as produções de diferentes países, a proteção a produtores locais que 

não conseguiriam competir com a entrada do etanol brasileiro no mercado europeu e, por fim, 



28 
 

ao lobby da indústria petroleira e dos alimentos, que não possuem interesse na expansão dos 

biocombustíveis em solo europeu.  

 

Por fim, chega-se à conclusão de que as mudanças climáticas e as discussões que 

giram em torno do Protocolo de Quioto estão subordinadas a interesses económicos e 

políticos de grandes grupos corporativos que, aliados aos interesses de Estados 

nacionais poderosos, impõem aos demais países que compõem o sistema 

internacional, as suas regras (QUEIRÓS e FREITAS, 2012, p: 6). 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Até lá, uma das grandes contradições mundiais da atualidade continuará: os 

combustíveis fósseis são comercializados livremente, mas os renováveis, que 

representam progresso para a conquista da segurança energética e de um futuro mais 

seguro enfrentam mercados altamente protegidos. No mundo dos combustíveis 

fósseis, cerca de vinte países, muitos situados em regiões politicamente conturbadas, 

abastecem aproximadamente duzentos países. No mundo dos combustíveis 

renováveis, mais de cem países serão potenciais fornecedores. Esse é um argumento 

inquestionável do ponto de vista de uma nova geopolítica energética mais 

democrática, estável e que pode representar a geração de milhões de empregos e de 

renda em grande número de países em desenvolvimento (SAFATLE, 2009, p: 33). 

 

 

 

Quando o governo encabeçado por Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do 

Brasil em 2003, a conjuntura internacional se mostrava favorável para que o país finalmente 

assumisse sua vocação de protagonista no sistema internacional e desse o tão esperado salto 

para o desenvolvimento. Naquele cenário, de fortalecimento de organismos multilaterais como 

a ONU e a OMC, de novas ações em conjunto dos Países em desenvolvimento, como os BRICS, 

da luta pela reforma do conselho de segurança da ONU para refletir de forma mais realista a 

nova ordem internacional ou nas batalhas travadas contra a ALCA e os abusos econômicos das 

grandes potências na OMC, a construção de uma nova ordem internacional parecia palpável e 

alimentava trabalhos acadêmicos e políticos, que apontavam para a grande oportunidade do 

Brasil assumir sua vocação de protagonista. 

Foi nesta conjuntura, observando que desenvolvimento e energia andam lado a lado 

(conforme visto ao longo deste trabalho), que a aposta no etanol de cana de açúcar como o 

componente energético que poderia levar o Brasil a liderança do debate sobre as matrizes 

energéticas do futuro, se mostrava promissora. As discussões em torno do protocolo de Kyoto, 

que trouxeram para a pauta os impactos econômicos e sociais que as mudanças climáticas 

trariam para o planeta, combinado aos incessantes conflitos no oriente médio, que 

exemplificavam a instabilidade que a dependência de petróleo trazia ao sistema internacional, 

colocaram os biocombustíveis no centro da discussão energética.  
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O Brasil possui, e possuía no início do século XXI, período de tempo do qual este 

trabalho se debruçou, o etanol mais barato, sustentável e eficaz do mercado, com vantagens 

comparativas devido a seu clima e vegetação natural e a expertise de quem é o maior produtor 

e exportador de açúcar do mundo, bem como pioneiros na mistura de etanol à gasolina (desde 

o programa Proálcool nos anos 1970) e segundo maior exportador de biocombustíveis do 

planeta. Esses números, aliado a conjuntura favorável, justificavam a aposta do governo 

brasileiro no tema e a importância dada por pesquisadores como Bautista Vidal, Fernando 

Safatle, Marcos Jank e tantos outros apresentados durante este TCC, que produziram inúmeras 

obras sobre o assunto, em uma, não tão frequente, demonstração de cooperação entre governo, 

sociedade civil e academia, que merece elogios. 

Mas, como nós também aprendemos ao longo da história, toda ação gera uma reação e 

nenhuma nação quer dividir a influência e o poder que uma quebra do sistema vigente poderia 

causar e isso foi preponderante para que o etanol de cana de açúcar não tenha logrado as 

expectativas geradas em torno de seu potencial. Seja pelo lobby dos produtores de petróleo ou 

de alimentos, que não se interessam em ver a expansão da produção de etanol de cana de açúcar, 

seja pelos produtores agrícolas dos mercados altamente protegidos de EUA e União Europeia, 

que temiam que seus produtos perdessem a competitividade com a entrada de um rival mais 

barato e eficiente em seus mercados, ou pelo próprio grande jogo político das grandes nações, 

que não tem interesse em uma solução energética na qual elas não seriam as grandes 

protagonistas (ou pelo menos não as únicas), a tão esperada era dos biocombustíveis, ainda em 

2021, não chegou. 

Ao Brasil resta aguardar novamente por “bons ventos” na economia internacional e por 

um ambiente interno que congregue a vontade política necessária para investir em um plano 

energético claro e conciso, que leve em conta nossa posição no sistema internacional e nossas 

aspirações como sociedade, defendendo os interesses nacionais e aproveitando nossos inúmeros 

recursos naturais, para financiar nosso desenvolvimento. 
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