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Q
uando o Proálcool foi implementado, em 
1975, ninguém imaginou que essa decisão 
colocaria o Brasil numa posição estratégica 

essa conseqüência inesperada de decisões tomadas 
no calor da situação político-econômica do meado da 

-

-

álcool anidro à gasolina tenha iniciada nos anos de 
1930, e foi conseqüente durante a segunda guerra 
mundial, a opção pelo álcool de cana-de-açúcar como 

-

-

-
-
-

mesmo tempo, o setor sucroalcooleiro, que apostara 

da década de 1970, em decorrência da alta dos preços 
nos mercados internacionais, encontrou-se em grande 

-

-

-

-

-

-
colas da cana como as tecnologias dos motores e os 
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dos consumidores e manchando a reputação dos 

em 1993 decidiu manter a 

as forças do mercado orientar 
as decisões de produção e as 
escolhas dos consumidores, 

sua oferta, afastando gradualmente o risco de 

-
croalcooleira durante a década de 1990 pode parecer 

-
fuel, garantindo ao consumidor o direito de escolher 
entre gasolina, álcool ou qualquer mistura desses dois 

-

-

-

cenário energético mundial aparece, senão assusta-

-

começa a atrair as atenções não somente dos policy 
makers
crescente de empresas transnacionais, fundos de in-

modelo de programa criticado por seu custo 

-
emplo de soluções para partes 

-

-
-

-

-

-
mou conta do setor sucroalcooleiro pode, nesse senti-

“De modelo 
de programa criticado 
por seu custo social e 

irresponsabilidade econômica, 
o Proálcool se transformou em 

exemplo de soluções para 
partes dos problemas 

globais” 
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-

áreas agrícolas de cana é, nesse sentido, um fator que 
-

-

 


