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Resumo 

 
 

Esta dissertação tem como objetivo elaborar cenários para a internacionalização 

do etanol combustível através da metodologia da prospectiva estratégica. 

 

Após a descrição da história do desenvolvimento do etanol combustível na matriz 

energética brasileira, descreveram-se, além do atual mercado de etanol no Brasil e no 

Mundo, os principais aspectos que influenciarão no desenvolvimento de sua 

comercialização como commodity internacional.  Para isto, é aplicada a metodologia de 

prospecção de cenários para a utilização do etanol no âmbito mundial. 

 

Para os cenários identificados, após a revisão das literaturas teórica e empírica 

sobre o tema, é elaborado um estudo que descreve estratégias de internacionalização 

possíveis para Petrobras Biocombustível S.A., subsidiária da Petrobras Petróleo 

Brasileiro S.A, responsável pelos negócios de etanol da companhia, tanto no Brasil 

quanto no exterior. 
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Abstract 

 

This dissertation has as objective to develop scenarios for the internationalization 

of fuel ethanol through the methodology of strategic prospective. 

 

After describing the history of the development of fuel ethanol in the Brazilian 

energy matrix, is described on the current ethanol market in Brazil and around the world, 

the main aspects that influence the development of marketing this fuel as an international 

commodity. Thus, it applies the methodology of prospective scenarios for the use of 

ethanol worldwide. 

 

For scenarios identified after a review of theoretical and empirical literature on 

the subject, is compiling a study that describes possible strategies for internationalization 

of Petrobras Biofuel, a subsidiary of Petrobras Petroleo Brasileiro SA responsible for the  

ethanol business of the company in Brazil and abroad. 
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 INTRODUÇÃO  

 

Cada vez mais, a preocupação com o meio ambiente tem ocupado as discussões 

do cotidiano. Uma destas preocupações é o aumento das emissões de CO2 na atmosfera 

no último século, um dos gases causadores do aquecimento global devido ao efeito 

estufa. Grande parte desta emissão é oriunda da queima de combustível fóssil nos 

veículos automotores. Assim, há vários esforços para desenvolver combustíveis mais 

limpos alternativos aos de origem fóssil, com o objetivo de minimizar ou eliminar estes 

efeitos ao meio ambiente. É neste contexto que o etanol surge como um promissor 

combustível alternativo ao petróleo. 

 

O consumo mundial por etanol tem se aumentado de forma muito rápida, e deverá 

se elevar ainda mais no futuro próximo, principalmente nos países desenvolvidos. Isto se 

deve a combinação dos seguintes fatores: substituição do MTBE (Éter Metil Térc-Butílico) 

como aditivo da gasolina, devido aos problemas ambientais associados ao uso daquele 

produto; estratégias para a redução/limitação das emissões dos gases precursores do efeito 

estufa (principalmente, CO2 e CO), conforme demandado para alguns países pelo Protocolo 

de Quioto; redução da dependência de derivados de petróleo na matriz energética; incentivos 

à agricultura e às indústrias locais. 

 

Ao mesmo tempo em que se discutem os benefícios do etanol, há algumas 

preocupações que ainda colocam em dúvida o seu uso. Com o aumento dos preços das 

matérias-primas agrícolas e dos alimentos nos últimos anos, iniciou-se um questionamento se 

uma das causas relevantes para isso não seria a maior demanda de produtos agrícolas na 

fabricação de biocombustíveis. Outro ponto importante é a questão da segurança de 

abastecimento dos países. Para criação de um mercado global de etanol é necessário a adoção 

de um conjunto de medidas, para aumentar a segurança no seu fornecimento e a construção 

de alianças e desenvolvimento de mercados consumidores, com regras claras nos 

mecanismos de formação de preços e na definição de especificações de referência. 

Conseqüentemente, outro aspecto que impede a expansão do uso do etanol, atualmente,  é 
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a barreira protecionista adotada pelos principais países desenvolvidos para proteger seus 

produtores locais. 

 

Neste sentido, é relevante constatar que muitos países, especialmente aqueles 

localizados na zona tropical como boa parte da América Latina e do Caribe, dispõem das 

condições adequadas quanto a requerimentos de solo, água, radiação solar e disponibilidade 

de terras para expandir a produção de cana-de-açúcar com fins energéticos. O processo de 

internacionalização do etanol combustível pode se beneficiar da experiência acumulada pelo 

Brasil que, sem dúvida, será muito importante para os outros países da região. 

 

Dentro deste contexto, foi criada a Petrobras Biocombustível (nomeada neste 

trabalho como PBIO), subsidiária da Petrobras. Ela foi criada com o objetivo de 

concentrar todas as áreas que se encontravam dispersas pelo grupo e que, direta ou 

indiretamente, trabalhavam com etanol e biodiesel. Ela possui a missão de desenvolver e 

gerir projetos de biocombustíveis fortalecendo a atuação da Petrobras nesse segmento. 

Mesmo sendo uma empresa com pouco tempo de existência, a PBIO apresenta metas de 

produção e investimentos para os próximos anos que poderão levá-la a ser uma das 

maiores empresas produtoras de etanol do Brasil.  

 

Este trabalho visa analisar, através da metodologia de análise prospectiva, as 

principais variáveis que influenciarão na internacionalização do etanol como combustível 

e os possíveis cenários. Entende-se por internacionalização não apenas o aumento da 

utilização deste produto na matriz energética em diversos países, mas também, no 

aumento de toda a cadeia de produção e logística deste produto em diferentes países e sua 

comercialização como uma commodity internacional. Este trabalho analisa também, de 

acordo com a literatura de internacionalização de empresas, possíveis estratégias de 

internacionalização a ser adotada pela PBIO, em um cenário favorável a difusão do uso 

do etanol em diversos países. 

 

Esta dissertação possui três objetivos específicos: 
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• Contextualizar a indústria do etanol no mercado de combustíveis no Brasil 

e no mundo; 

 

• Analisar a internacionalização do etanol como combustível, segundo a 

metodologia prospectiva de construção de cenários; 

 

• Construir, de acordo com a literatura apresentada, estratégias de 

internacionalização para a PBIO; 

 

O trabalho está estruturado em nove capítulos, além desta Introdução. Esta 

dissertação se inicia descrevendo os diversos aspectos da indústria sucroalcooleira. No 

Capítulo 1, parte-se da história do desenvolvimento desta indústria no Brasil explicando 

porque ele é um dos países mais promissores no cenário de uso mundial deste produto. 

No Capítulo 2, é abordado o estágio atual do mercado de etanol brasileiro e internacional 

e em seguida, no Capítulo 3, os principais fatores que, assim como as tecnologias, 

influenciarão a sua internacionalização. 

 

Os capítulos seguintes analisam a internacionalização do etanol pela ótica da 

metodologia da análise prospectiva. No Capítulo 4, é apresentada uma explicação de 

como funcionam a abordagem prospectiva e a teoria de cenários. Nos capítulos 5, 6 e 7 é 

descrita a aplicação desta metodologia para a indústria do etanol mundial. 

 

No capítulo 8, após apresentar informações sobre a PBIO, constrói-se, a partir da 

literatura de negócios internacionais e do resultado da análise prospectiva dos capítulos 

anteriores, estratégias de internacionalização para a empresa. 

 

O capítulo 9 apresenta as considerações finais da dissertação, destacando as 

principais conclusões obtidas, assim como as limitações do estudo e propostas para 

trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 1 – A AGROINDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA NO BRA SIL 

 

1.1 Histórico no Brasil 

 

A cana-de-açúcar foi o maior legado trazido para o Brasil pelos colonizadores 

portugueses. Durante muito tempo, o Brasil dependeu basicamente do cultivo da cana e 

da exportação do açúcar. Com a descoberta do ouro no final do século 17, o açúcar 

deixou de ser o principal produto na geração de riquezas do país. Mesmo com os 

antigos engenhos se transformando em usinas de açúcar, o Brasil não teve grande 

participação no mercado mundial de açúcar, restando apenas o mercado interno. 

 

Apenas com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e, conseqüentemente, a 

devastação da indústria de açúcar européia de beterraba, houve um incentivo a construção 

de novas usinas no Brasil devido ao aumento do preço do açúcar no mercado mundial. A 

expansão da produção ocorria nos estados de São Paulo e no Nordeste, neste, concentrada 

nos estados de Pernambuco e Alagoas voltados, principalmente, pra a exportação. Esta 

produção nordestina, junto com rápido aumento da produção pelas usinas paulistas, 

sinalizava para um problema iminente: o da superprodução. 

 

Em 1933, durante o governo Vargas, foi criado o IAA – Instituto do Açúcar e do 

Álcool como uma entidade autárquica, com atribuições de planejamento e de 

intervenções na economia do setor com o objetivo de controlar a produção destes 

produtos aprofundando a ação do Estado de forma intervencionista. Buscando 

administrar os conflitos que foram surgindo no interior do complexo, entre outros 

aspectos dessa intervenção, cumpre destacar que ela se efetivava também pelo 

mecanismo das "cotas de produção" e pela administração de preços (Ramos e Belik, 

1989). 

O Decreto de criação do IAA não deixava dúvidas sobre os principais objetivos 

que presidiram a sua criação: a) assegurar o equilíbrio do mercado interno entre as safras 

anuais de cana e o consumo de açúcar, mediante a aplicação obrigatória de matéria-prima 
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na fabricação de álcool etílico; b) fomentar a fabricação de etanol anidro mediante a 

instalação de destilarias centrais nos pontos mais aconselháveis seja auxiliando as 

cooperativas e sindicatos de usineiros que para tal fim se organizassem, seja auxiliando 

os usineiros individualmente a instalar destilarias ou melhorar suas instalações atuais 

(Szmrecsányi, 1979). 

 

A partir desta época os esforços da indústria açucareira brasileira se concentraram 

na multiplicação da capacidade produtiva. Entretanto, o setor açucareiro obteve um 

grande crescimento na década de 1960, quando o mercado do açúcar se manteve bastante 

aquecido. 

 

Foi durante a segunda metade da década de 1970, quando ocorreu o primeiro 

choque de petróleo juntamente com uma crise do setor açucareiro que o governo 

anunciou medidas para corrigir o déficit, tomando para si a responsabilidade de reverter o 

estilo de desenvolvimento com base na dependência externa, determinando três vertentes 

principais: prospecção e exploração nacional de petróleo; expansão (ambiciosa) da 

geração de energia primária hidráulica; desenvolvimento de programas alternativos para 

substituir importantes derivados do petróleo: Proóleo, Procarvão e o Proálcool. 

 

Dentre as três medidas anunciadas pelo governo, apenas o Proálcool teve 

continuidade. Este programa tinha o objetivo de aumentar a produção de álcool, para ser 

utilizado como combustível. Assim, o país poderia substituir parte do combustível 

derivado de petróleo diminuindo sua dependência externa em relação a este produto e, ao 

mesmo tempo, iria socorreria o setor sucroalcooleiro deslocando parte da produção de 

açúcar e utilizando parte da capacidade produtiva ociosa das usinas e destilarias de cana 

para a produção de etanol. 
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1.2 Programa Nacional do Álcool – Proálcool 

  

O Programa Nacional do Álcool – Proálcool – foi criado em 14 de novembro de 

1975 pelo Decreto n° 76.593 com o objetivo de estimular a produção de álcool, para o 

atendimento das necessidades dos mercados interno e externo e da política de 

combustíveis automotivos. Conseqüentemente, economizando divisas, diminuindo as 

importações de petróleo e garantindo a ocupação da capacidade ociosa das usinas 

 

Ferreira (1992) aponta que os três mecanismos principais de que o governo 

brasileiro lançou mão para incentivar a produção do álcool etílico carburante foram: 

fixação de preços remuneradores, a concessão de empréstimos para investimentos em 

condições vantajosas e a garantia de mercado. 

 

Em relação à garantia do mercado, o álcool anidro passou a ser misturado (em 

dosagens crescentes) à gasolina e, depois do segundo choque do petróleo, em 1979, na 

forma de álcool hidratado, começou a ser usado como combustível único para motores de 

carros novos (automóveis com motores ciclo Otto que foram modificados para operar 

com 100% de álcool etílico hidratado). Pode-se dividir o Proálcool em duas fases: a 

primeira de 1975 à 1979 e a segunda de 1979 à 1986. 

  

Segundo Piacente (2006) a primeira fase do programa envolveu: o financiamento 

para construção de destilarias autônomas e anexas às usinas, o incremento na utilização 

da mistura etanol anidro-gasolina, e o desenvolvimento por parte da indústria 

automobilística da tecnologia para fabricação, em larga escala, de automóveis movidos a 

etanol hidratado. Com o aumento da adição do álcool etílico anidro à gasolina foi 

necessária a ampliação da produção deste produto, incluindo a instalação de novas 

unidades produtivas.  
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Na Figura 1 abaixo, apresentada por Piacente (2006), mostra a produção de etanol 

no Brasil ao longo dos anos. Pode se observar, claramente, o grande crescimento no final 

da década de 1970, devido ao sucesso do Proálcool. 

 

Figura 1 – Gráfico da Produção de Etanol no Brasil de 1934 a 1980 

 

Fonte: IAA Departamento de Controle da Produção. 

 

Em 1979, devido à paralisação da produção iraniana, houve um grande aumento 

no preço do barril do petróleo, ocasionando o segundo choque do petróleo (1979-1980), 

conseqüentemente, prejudicando a balança comercial do Brasil. Assim, o governo lançou 

a segunda fase do Proálcool, a partir da implantação de destilarias autônomas.  

 

Assim, a implantação das destilarias autônomas proporcionou uma expansão 

geográfica da produção da cana em direção a áreas de “fronteira”, como o Noroeste e o 

Oeste de São Paulo, o Centro-Oeste do Brasil, o Triângulo Mineiro e o Paraná, que eram 

áreas tradicionais produtoras de gado de corte e café, e que passaram a ser áreas 

importantes de produção de cana-de-açúcar. Além dos volumosos aportes de recurso 

conferidos pelo governo, os elementos viabilizadores do avanço da cultura de cana-de-

açúcar nestas novas áreas foram a adequação do solo, de topografia em geral levemente 

ondulada e a consolidação interna da indústria química, de máquinas agrícolas e 
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implementos, bem como das empresas dedicadas à pesquisa agronômica na lavoura 

canavieira, principalmente, com o desenvolvimento de novas variedades de cana (Vian, 

2002). 

  

Para que esta segunda fase do Proálcool tivesse êxito, era necessário vencer 

algumas barreiras tecnológicas na indústria automobilística. Foi preciso desenvolver a 

tecnologia que viabilizasse a produção em massa de motores de ciclo Otto que operassem 

com etanol hidratado. Dentro de um notável esforço de engenharia, principalmente do 

Centro de Tecnologia Aeroespacial (CTA), em pouco menos de quatro anos a maioria 

destes problemas foram contornados, viabilizando tecnicamente a produção do carro a 

álcool (Castro Santos, 1993). 

 

Além da questão tecnológica, foram criados organismos como o Conselho 

Nacional do Álcool - CNAL e a Comissão Executiva Nacional do Álcool - CENAL para 

acelerar o programa. Através destes órgãos, o governo criou um série de incentivos para 

potencializar a venda carros à álcool, como por exemplo: preço do álcool inferior em 

30% ao da gasolina (por litro de combustível), redução do Imposto de Produtos 

Industrializados (IPI) para veículos a álcool (chegando a total isenção para os carros 

destinados ao uso como táxis), redução da Taxa Rodoviária Única para veículos a álcool 

entre outros. 

 

Os resultados desta fase foram melhores do que o esperado. Na Figura 2, 

podemos perceber o grande aumento de venda carros a álcool durante os anos de 1979 à 

1986. 
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Figura 2 – Gráfico das Vendas de Automóveis no Brasil por Tipo de Combustível entre 

1957 e 2008 
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Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Brasil / 

ANFAVEA.  

 

Durante a década de 1980 o programa atingiu seu auge em termos de recursos 

investidos, veículos a álcool fabricados e vendidos e em termos da própria confiança do 

público consumidor. 

 

A partir de 1986, houve vários aspectos que contribuíram para desacelerar o 

programa. Com o grande sucesso do carro a álcool, começou a faltar produto para o 

abastecimento da nova frota de veículos, gerando assim, uma nova crise de confiança no 

consumidor.  Ao mesmo tempo, nesta época houve uma redução do preço do petróleo 

mundial colocando a gasolina em uma situação bem mais competitiva. Este período 

coincidiu também, com uma escassez de recursos públicos para subsidiar os programas 

de estímulo aos energéticos alternativos. Essa combinação de desestímulo à produção de 

álcool e de estímulo a sua demanda gerou a crise da entressafra 1989-1990. 
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 Os problemas conjunturais do Proálcool impactaram de forma diferente as regiões 

produtoras tradicionais e as regiões de fronteiras onde existiam apenas destilarias 

autônomas. A partir da crise de abastecimento, o mercado consumidor passou a 

desconfiar
 

da garantia de oferta de álcool hidratado e a procura por carros a álcool caiu. 

Ficou a incerteza quanto ao futuro das destilarias autônomas. Algumas empresas 

adotaram a estratégia de diversificação da produção (mas as cotas de produção de açúcar 

eram um obstáculo para as empresas que não tinham recursos financeiros suficientes), 

enquanto outras buscaram uma utilização mais racional dos subprodutos do processo 

industrial, como o bagaço e a levedura (Vian, 1997). 

  

 Na década de 1990, houve um processo de mudança com novas características, 

principalmente, a não intervenção do Estado no setor. Desta forma, não havendo nem 

garantia de preço, nem de mercado e nem empréstimos subsidiados. Houve, nesta época, 

divergências entre aqueles que desejavam manter o conforto do apoio estatal e aqueles 

que já começavam a buscar de competitividade e defendiam a liberação do mercado. 
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1.3 Desregulamentação do Setor 

 

Em Março de 1990, o então Presidente Fernando Collor extinguiu o IAA. Com a 

extinção deste órgão, o controle e o planejamento do setor ficaram a cargo da Secretaria 

de Desenvolvimento Regional da Presidência da República e, posteriormente, com o 

Conselho Interministerial do Álcool (CIMA). Ao longo da década estes órgãos foram 

paulatinamente eliminando os mecanismos de controle e planejamento da produção. 

Iniciou-se, então, uma nova fase do setor sucroalcooleiro: a desregulamentação imposta 

pelo governo federal tornou livres os preços do açúcar cristal, da cana e do álcool etílico, 

o monopólio do mercado brasileiro foi quebrado e as exportações, que antes eram 

centralizadas, foram liberadas (Piacente, 2006). 

 

O setor sucroalcooleiro, repentinamente viu-se diante da eliminação do 

monopólio público na comercialização do açúcar, uma vez que a atuação do Governo, 

através do IAA, acontecia tanto do lado da oferta (fixação de cotas e preços) como da 

demanda, controlando a comercialização (exportação, mercado interno, estoques, etc.). 

As principais ações que caracterizaram o processo de desregulamentação do mercado 

foram, entre outras, o fim do monopólio das exportações de açúcar e das quotas internas de 

comercialização (1988), a extinção das quotas de produção (1991), a liberação da 

comercialização do álcool combustível (1998) e a liberação dos preços de todos os produtos 

da agroindústria canavieira (1999). 

 

Com a desregulamentação, as empresas do setor sucroalcooleiro passaram a investir 

mais surgindo novos produtos, novos segmentos de mercado, bem como, novas técnicas de 

produção. Diante do novo ambiente mais competitivo, associado ao aumento do preço do 

etanol (principalmente, devido ao aumento do preço do petróleo), as usinas passaram investir 

mais em automação e inovação em toda a cadeia de produção. 

 

Em relação aos investimentos, o que se tem notado, afora a comum preocupação da 

agroindústria canavieira em investir naquilo que irá apresentar boas perspectivas de retorno 

financeiro (como “sementes selecionadas”, máquinas de alta geração – automação, co-
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geração de energia elétrica), são as fusões e aquisições. Estas derivam inicialmente das 

estratégias das corporações e são, em boa parte, conduzidas por dinâmicas setoriais 

específicas que levam a concentração de capital e/ou a novos arranjos empresariais. Estas 

estratégias constituem alternativas para a adequação do porte e da estrutura organizacional 

das empresas ao mercado e à conjuntura econômica mundial. As vantagens das fusões e 

aquisições são, mormente, a viabilização da expansão (da esfera produtiva à distribuição) em 

prazos e custos menores, diminuição dos riscos associados ao desenvolvimento de linhas de 

produtos e remoção de concorrentes em potencial (Pasin e Neves, 2001). 

 

A redução dos custos e despesas derivadas da integração de estruturas 

administrativas, a profissionalização da gestão administrativa das usinas, os ganhos de escala, 

a consolidação no setor, as vantagens fiscais, a capitalização, a facilidade para a obtenção de 

financiamento para investimentos em expansão e a modernização, são os principais 

benefícios almejados pelas empresas envolvidas nesses processos (Piacente, 2006). 
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CAPÍTULO 2 - MERCADO ATUAL DE ETANOL 

 

Neste capítulo, analisaremos o mercado brasileiro e o mercado internacional de 

etanol, assim como os principais fatores que impulsionam, atualmente, o mercado deste 

produto. 

 

2.1 Mercado Brasileiro 

 

A produção de etanol no Brasil vem crescendo em ritmo acelerado. Pode-se ver 

na Figura 3, a evolução da produção de etanol no Brasil ao longo dos anos: 

 

Figura 3 – Gráfico da Produção Brasileira de Etanol Anidro e Hidratado desde 1990/1991 

até 2008/2009 
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Fonte: União da Indústria de Cana-de-açúcar/UNICA e Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento/MAPA.  

 

A partir do ano de 1990, devido a descontinuidade de vendas de carros movidos 

apenas a álcool e o aumento da frota de carros movidos com combustível com teor de 

álcool variando entre 20% e 25%, houve uma transição do etanol hidratado para o etanol 

anidro. Por outro lado, o aumento de produção de etanol hidratado pode ser observado a 
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partir do ano de 2002 quando começa a venda de veículos flexfuel, ou seja, veículos que 

podem ser abastecidos tanto com gasolina quanto com álcool que tem, a partir de 2008, 

respondido por mais de 90% das vendas de veículos leves no Brasil. 

 

Veículos Flexfuel 

 

O primeiro veículo flexfuel foi lançado em março do ano de 2003 pela 

Volkswagen, utilizando um sistema desenvolvido pela Bosch. O desenvolvimento de um 

projeto de motor que trabalha com álcool ou gasolina, ou qualquer mistura dos dois 

combustíveis, começou no início dos anos 90. O motor possui um sensor que reconhece 

automaticamente o teor de oxigênio do combustível, detectando a presença de álcool. A 

informação é passada para a unidade de comando que adapta de forma automática todas 

as funções de gerenciamento do motor ao combustível usado. O motor flexfuel dá 

liberdade de escolha para os usuários.  

 

A variável mais importante que o sistema permite levar em conta, porém, é o 

valor gasto ao abastecer o carro, já que o usuário pode escolher depois de calcular a 

relação de preços na bomba entre o álcool e a gasolina. E este comportamento do 

consumidor, rapidamente, se reflete no mercado de etanol. A difusão desses veículos 

permite que regras de mercado, em função da relação de preços dos produtos substitutos, 

sejam mais comumente observadas. Se por qualquer razão o preço do etanol subir em relação 

à gasolina, o consumidor imediatamente poderá reagir, dando ao mercado o sinal adequado, 

levando a uma oferta maior de etanol hidratado, o que reduzirá, conseqüentemente, seu 

preço. Portanto se forem mantidos os baixos preços do etanol hidratado e o bom padrão de 

desempenho dos veículos flexfuel, a tendência é crescimento das vendas destes veículos e do 

consumo de etanol hidratado. 

 

Pode-se verificar na Figura 4 abaixo, as crescentes vendas de veículos flexfuel nos 

últimos anos: 
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Figura 4 – Gráfico das Vendas de Automóveis Flexfuel no Brasil entre 2003 e 2009 
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Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Brasil / 

ANFAVEA.  

 

Além do fato do preço do etanol hidratado estar relativamente mais atraente que o 

da gasolina nos principais estados brasileiros (é mais vantajoso abastecer o veículo flexfuel 

com etanol hidratado se o preço do litro for menor que 70% do da gasolina), os automóveis 

flexfuel conquistaram rapidamente os consumidores devido à novidade do “poder de 

escolha”. Em 2008, como pode-ser visto na Figura 4, mais de 90% das vendas de automóveis 

leves no Brasil foram de veículos flexfuel.  

 

Estados Produtores: Evolução das Áreas Ocupadas 

 

Na Figura 5 abaixo, gerada pelo projeto CANASAT, que utiliza imagens de 

satélites para identificar e mapear a área cultivada com cana-de-açúcar gerando, a cada 

ano-safra, mapas temáticos com a distribuição espacial da cana, pode-se observar as áreas 

ocupadas nos principais estados para plantio de cana-de-açúcar nas safras de 2003/2004 e 

2009/2010. 
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Figura 5 - Localização das áreas ocupadas para plantio de cana-de-açúcar nos principais 

estados produtores na safra de 2003/2004 e na safra de 2009/2010. 

           

Fonte: Projeto CANASAT – INPE/UNICA/DSR/CEPEA/CTC 

 

A Figura 5 representa a região produtora de maior destaque é a C-S-SE, com pouco 

mais de 85% da produção brasileira, sendo os 15% restantes produzidos na região N-NE. 

Nota-se a evolução das áreas de plantio, intensificando sua utilização nas terras do estado 

de São Paulo e iniciando sua produção nos estados arredores.  

 

Também segundo o projeto CANASAT, pode-se ver na Tabela 1, abaixo, as áreas 

utilizadas para plantio de cana-de-açúcar na safra de 2008/2009:  

 

 

Tabela 1 - Áreas ocupadas para plantio de cana-de-açúcar nos principais estados 

produtores 

na safra de 

2008/2009 

e na safra 

de 

2009/2010

. 

 

 

Fonte: Projeto CANASAT – INPE/UNICA/DSR/CEPEA/CTC 

 

Na região representada pelos principais estados produtores, a área de cana 

disponível para colheita na safra 2009/2010 foi estimada em 7,43 milhões hectares. São 

Paulo é o maior produtor de cana com uma área de 4,89 milhões ha disponíveis para 

Safra 2003/2004 Safra 2009/2010Safra 2003/2004 Safra 2009/2010

Estado 
SAFRA 

2008/2009 
(ha)

SAFRA 
2009/2010 

(ha)
Var. %

São Paulo 4.445.287      4.897.778       10,2%

Minas Gerais 574.995         665.676          15,8%

Goiás 432.003         556.853          28,9%

Mato Grosso do Sul 290.991         415.184          42,7%

Mato Grosso 231.059         264.274          14,4%

Paraná 604.935         631.934          4,5%

Total 6.579.270      7.431.699       13,0%
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colheita, representando 66% de toda área de cana desta região. Percebe-se, claramente, 

que as regiões onde apresentam as novas fronteiras para o plantio da cana-de-açúcar são 

os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

Preço do Etanol 

 

Em condições de mercado, pelo lado da oferta, os preços do etanol para o 

consumidor são determinados pelos preços ao produtor, que, por sua vez, deverão ser 

definidos segundo as cadeias produtivas e logísticas adotadas, incorporando os tributos 

devidos e as margens de comercialização. Assim, o preço mínimo do etanol para os 

produtores deve atender a dois pressupostos: a) cobrir os custos de produção (matéria-

prima, operação, custo de capital, etc.); e b) ser igual ou superior aos resultados que 

seriam obtidos caso a matéria-prima se destinasse a fabricação de produtos alternativos. 

No caso do etanol, os produtos alternativos a serem considerados são o açúcar e o 

melaço. O preço máximo dependerá do mercado, ou seja, dependerá de outros produtores 

e, eventualmente, importadores, que limitarão sua margem a níveis razoáveis. Esse 

aspecto ressalta a necessidade de que os mercados tenham bases competitivas para evitar 

práticas monopolistas. 

 

Outros fatores influenciam o preço do etanol pela oferta, como: crédito 

internacional (sem crédito, as usinas vendem mais produtos com o objetivo de fazer 

caixa); mix de produção (devido ao preço dos produtos substitutos); clima (as chuvas 

podem prejudicar a colheita e teor de açúcar da cana), entre outros. 

 

No Brasil, é o preço da gasolina que tem definido o preço do etanol nos últimos 

meses, constituindo o teto a ser respeitado pelos produtores interessados em proteger seu 

mercado consumidor. Esse mercado conta com um crescente numero de veículos 

flexíveis, que poderão migrar para a gasolina caso o preço do etanol ao consumidor, por 

litro, ultrapasse cerca de 70% do preço da gasolina nos postos revendedores. Por outro 

lado, o preço do etanol também limita a elevação do preço da gasolina, já que os 
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consumidores que, eventualmente, usam gasolina deixarão de fazê-lo caso o etanol lhes 

pareça mais atrativo. Essa arbitragem exercida pelo consumidor leva em conta os custos 

finais na utilização dos combustíveis, que são, por sua vez, uma conseqüência das 

diferenças de consumo por quilometro percorrido, e tem constituído um efetivo 

estabilizador dos preços dos combustíveis no Brasil, mesmo em tempos de altos preços 

do barril de petróleo [Etanol de Cana-de-açúcar (BNDES, 2008)]. 
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2.2 Mercado Internacional 

 

Vários países têm demonstrado interesse no desenvolvimento de um mercado 

mundial para o etanol, aproximando países que possuem condições favoráveis de 

produzi-lo com países com interesse de importá-lo. Atualmente, este mercado ainda está 

começando, porém, a crescente produção registrada nos últimos anos (em países como 

Brasil, países da América Central e Caribe e países do continente africano) aliada, 

principalmente, com a necessidade dos países desenvolvidos de atender critérios de 

sustentabilidade ambiental, indica a existência de boas perspectivas.  

 

Emissões de CO e CO2  

 

Um impulsionador para a utilização de etanol como combustível é a preocupação 

com a redução da emissão de Monóxido de Carbono (CO) e Dióxido de carbono na 

atmosfera. O lançamento destes gases poluentes na atmosfera, que resultam da queima de 

combustíveis fósseis, gera o efeito estufa1. Devido a sua composição, a queima de etanol 

nos veículos automotores emite menos CO, CO2 e outros compostos poluentes, 

facilitando o cumprimento dos requerimentos legais/ambientais. Como, cada vez mais, os 

países têm procurado atender aos apelos ambientais, o etanol tem chamado a atenção do 

mundo devido a possibilidade de redução de emissões destes gases que intensificam o 

efeito estufa. 

 

Substituição do MTBE 

 

Outro grande fator tem favorecido a utilização de etanol em diversos países é a 

substituição do MTBE2 como oxigenador da gasolina reformulada, considerado um potencial 

contaminante dos corpos d’água e substância cancerígena. 

                                                 
1 Estes gases funcionam como um isolante térmico do planeta Terra. O calor fica retido nas camadas mais 
baixas da atmosfera trazendo graves problemas ao planeta. 
2 MTBE significa Metil terciário-butil éter. O principal problema com o MTBE é que ele é considerado 
cancerígeno e mistura-se com a água facilmente. Se ocorrer um vazamento de gasolina com MTBE de um 
tanque subterrâneo em um posto, ela pode entrar em contato com a água freática e contaminá-la. No Brasil, 
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Nos EUA, por pressões ambientais, há uma expectativa de substituição do MTBE 

em torno de 7% a 10% do volume total consumido, objetivando eliminar o MTBE como 

oxigenador da gasolina reformulada neste país (Masiero; Lopes, 2008). 

 

Na Figura 6, pode-se ver a distribuição da produção mundial de etanol. A seguir, 

analisaremos os principais países que têm demonstrado compromisso na adoção de tais 

medidas. 

 

Figura 6 – Gráfico da Distribuição da produção mundial de etanol em 2006 
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Fonte: RFA (2008) 

 

Estados Unidos  

 

A referência para as políticas públicas federais para biocombustíveis neste país é 

o Programa de Normas para Combustíveis Renováveis (Renewable Fuels Standard – 

RFS). Segundo o RFS, a Lei de Políticas Energéticas, editada em 2005, estabeleceu as 

diretrizes desse programa, que foi desenvolvido e regulamentado pela Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency – EPA) e 

passou a vigorar em 1º de setembro de 2007. Esse programa promoveu o uso de etanol 
                                                                                                                                                 
o MTBE foi banido em setembro de 1991. 
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como oxigenador para a gasolina reformulada no lugar do MTBE. Desde que parou de 

ser utilizado o MTBE como oxigenador desta gasolina, a produção e o consumo de etanol 

aumentou significativamente. Destiladores de etanol, refinadores de petróleo e 

operadores de terminais de produtos de petróleo tem investido em mudanças logísticas 

para acomodar este aumento da demanda de etanol. 

 

Com o Ato de Segurança e Independência Energética (Energy Independence and 

Safety Act – EISA), a partir do fim de 2007, foram recalculadas metas mais agressivas 

para o RFS com objetivos ambientais, dimensionando o consumo para atingir uma 

demanda de 136 bilhões de litros de biocombustíveis até 2022.  A EISA também combina 

regulamentações e incentivos para a melhora da eficiência dos combustíveis. Vários 

estados já estão com algumas legislações obrigando o uso de um percentual de etanol 

misturada na gasolina em um futuro próximo, o que se leva a crer que as metas definidas 

pelo EISA serão atingidas. 

 

O mercado americano é predominantemente abastecido pela produção interna de 

etanol proveniente do milho. Devido à baixa eficiência desta produção (o custo da produção 

de etanol de milho nos EUA é quase duas vezes maior quando comparado com o custo da 

produção brasileira através da cana-de-açúcar) foi adotada uma tarifa de US$ 0,54 por galão 

de etanol importado, o que protege a produção doméstica, possibilitando exportações para 

este país apenas quando há deficiências de suprimento (Piacente, 2006). 

 

Um acordo comercial (CBI – Caribbean Basin Initiative) permite a importação de 

etanol processado no Caribe e América Central (mesmo que originário de outras regiões). No 

contexto do CBI, na maioria dos casos, o etanol hidratado é embarcado do Brasil para os 

países qualificados, onde é desidratado e exportado para os Estados Unidos. Os principais 

exportadores nesse esquema são Jamaica, Costa Rica, El Salvador e, mais recentemente, 

Trinidad e Tobago. Pelas regras da CBI, pode ser exportado etanol nos seguintes casos: a) 

volumes até 7% do mercado americano sem restrições de origem, ou seja, aceita-se 

biocombustível apenas processado no país; b) 132 milhões de litros de etanol como quota 
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suplementar, que contenha pelo menos 35% de produto local; e  c) um volume ilimitado de 

biocombustível desde que contenha mais de 50% de conteúdo local (Piacente, 2006). 

 

As importações de etanol pelo mercado norte-americano se situaram em 4,6 bilhões 

de litros em 2006 e 2007, em sua maior parte (cerca de 75%) realizadas através do CBI e, em 

menor grau, oriundas diretamente do Brasil, do Canadá e de outros países (Global Biofuels 

Center, 2008). 

 

União Européia 

 

Foi a partir do final do ano de 2001 que, junto com o surgimento de políticas 

favoráveis e incentivos fiscais em diferentes países, surgiram ações mais concretas para o 

desenvolvimento do mercado da agroindústria bioenergética. Segundo o livro Etanol de 

Cana-de-Açúcar (BNDES, 2008) os dois países onde os biocombustíveis (com destaque 

para o biodiesel) alcançaram a maior penetração no mercado de combustíveis 

automotivos foram a Alemanha e a Suécia. Países com grandes áreas de terras aráveis e 

políticas protecionistas em relação a suas agroindústrias, como a França, também 

implementaram ferramentas específicas para promover a utilização de biocombustíveis. É 

interessante constatar que, a partir de 2006, pela primeira vez os investimentos europeus 

em etanol, associados ao cumprimento das metas estabelecidas para 2010, superaram os 

investimentos em biodiesel. 

 

Ainda segundo o livro Etanol de Cana-de-Açúcar (BNDES, 2008), com o objetivo 

de criar mercados mais robustos de biocombustíveis, a Comissão Européia propôs uma 

meta mínima obrigatória de 10% de energia produzida com base em biocombustíveis até 

2020. O ordenamento utilizado para tanto são as diretivas, que vinculam o estado-

membro quanto a resultados a alcançar, embora deixem às instâncias nacionais a 

competência quanto à forma e aos meios. Desse modo, tem efeito direto, mas sem 

aplicabilidade direta (Soares, 1997). As duas principais diretivas sobre o uso de 

biocombustíveis na União Européia são a Diretiva para Biocombustíveis (Biofuels 

Directive), lançada em 2003, que estabelece as metas de uso para biocombustíveis, e a 
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Diretiva para a Qualidade dos Combustíveis (Fuel Quality Directive), revisada em 2007, 

que considera a redução das emissões de gases de efeito estufa e inclui os 

biocombustíveis nas especificações de qualidade dos combustíveis europeus. As metas 

estabelecidas pela Diretiva para Biocombustíveis são indicativas (não-vinculadoras), 

estabelecidas como percentagens em energia sobre o uso de combustíveis fósseis no setor 

de transporte. Para 2005, a meta foi de 2% e, para 2010, é de 5,75%, sempre referidos ao 

conteúdo energético. Essa recente diretiva proposta inclui a obrigatoriedade do uso de 

10% de biocombustíveis por conteúdo energético até 2020, meta que deverá ser 

alcançada com o uso de biocombustíveis sustentáveis, definidos em relação a parâmetros 

estabelecidos na própria diretiva, e com o uso de segunda geração3  deste combustível, 

que será contabilizado em dobro no atendimento da meta proposta para 2020.  

 

Ainda segundo o livro Etanol de Cana-de-Açúcar (BNDES, 2008), com base nas 

hipóteses adotadas para o cenário moderado do projeto Refuel, desenvolvido com o 

patrocínio da União Européia em um esforço conjunto de diferentes instituições para 

promover o uso de biocombustíveis, o etanol deverá alcançar a meta de 5% de conteúdo 

energético em 2010, 7,5% em 2015 e 10% em 2020 (Refuel,2008). Não obstante, o 

aumento previsto para a produção, estimado em função das unidades produtoras de etanol 

existentes e anunciado, demonstra que será necessária a importação de etanol, caso todas 

as fábricas trabalhem com 70% da capacidade em 2010 e 80% da capacidade em 2015 e 

2020 (Global Biofuels Center, 2008). 

 

Com base na meta de 10% de etanol para 2020, serão necessários 17,7 bilhões de 

litros de etanol. A capacidade de produção local poderá alcançar 12,16 bilhões de litros 

em 2015 e, em seguida, permanecer constante, pois nenhum novo projeto para produção 

de etanol convencional foi iniciado, com a expectativa de que o etanol celulósico comece 

                                                 
3 São processos produtivos destinados a criar alternativas para o uso energético da biomassa, 
complementando o leque de possibilidades oferecidas pelos processos atuais, de modo eficiente e 
sustentável, inclusive priorizando o uso de matérias-primas que não competem com a produção de 
alimentos.  Diversas são as rotas tecnológicas que estão sendo pesquisadas para desenvolver os novos 
processos de segunda geração, sendo que no momento a hidrólise e a gaseificação da biomassa são as mais 
promissoras. 
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a entrar no mercado (Global Biofuels Center, 2008). Em resumo, com metas obrigatórias 

e vários países implementando metas individuais de consumo para o etanol, o 

crescimento da demanda poderá ser significativo na União Européia, acima da 

disponibilidade interna, e as importações deverão compensar a diferença entre oferta e 

demanda nessa região. 

 

Países Asiáticos e Oceania 

 

Cada país asiático possui diferentes motivações para a o uso de etanol. Os países 

mais desenvolvidos como Japão, Austrália e Coréia do Sul tem como principal motivação 

atingir as metas, obrigatórias ou voluntárias, fixadas pelo Protocolo de Kyoto para 

redução de emissão de CO2.  

 

De acordo com o livro Etanol de Cana-de-açúcar (BNDES, 2008), a oferta de 

longo prazo de matéria-prima é uma questão primordial para esses países. Como exemplo 

das possíveis linhas de conduta, o Japão apresentou um plano para o desenvolvimento 

gradual de um programa de biocombustíveis, estabelecendo como meta adicionar etanol 

na gasolina utilizada em volumes correspondentes a 0,6% do consumo veicular de 

energia fóssil no país até 2010, o que significaria um volume anual de 500 milhões de 

litros desse biocombustível. Certamente, ainda é um programa modesto, mas que sinaliza 

uma disposição favorável e começou pela introdução de 7% em volume de ETBE4 em 

parte da gasolina comercializada na área de Tóquio em 2007. Considera-se para 2030 a 

adoção de 10% de biocombustíveis na demanda energética em transportes. 

 

De acordo com o Global Biofuels Center (2008), países em desenvolvimento 

como China, índia e Indonésia tem como motivadores utilizar o excedente de produção 

agrícola (proporcionando estabilidade aos agricultores), reduzir a sua dependência de 

                                                 
4 ETBE significa Etil-Tércio-Butil-Eter. O ETBE possui as vantagens de ser menos volátil e mais 
misturável com a gasolina que o próprio etanol e, tal como o etanol, adiciona-se à gasolina em proporções 
de 10-15%. A adição de ETBE ou etanol serve para aumentar o índice de octanas da gasolina, evitando a 
adição de sais de chumbo. 
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combustíveis fósseis e, também, diminuir as emissões de CO2 no meio ambiente. No 

caso da China, a meta informada é adicionar 10% de etanol à gasolina em cinco 

províncias, o que deverá corresponder a uma demanda anual de 1,6 bilhão de litros, a ser 

paulatinamente incrementada com a entrada de outras províncias no programa. 

Entretanto, a Índia e a Tailândia, com metas de agregar 10% de etanol e um consumo 

inicial estimado, respectivamente, em 400 milhões e 300 milhões de litros por ano, têm 

enfrentado obstáculos logísticos na implementação de programas de mistura de etanol. 

 

Preços Internacionais 

 

O comércio internacional do etanol ainda está começando e ainda levará alguns 

anos para ter o amadurecimento de outras commodities. Porém, podem ser identificados 

alguns fatores que influenciam no preço deste produto. 

 

O preço internacional do etanol é bastante influenciado, principalmente, pelos 

preços internacionais do açúcar e do petróleo. Devido a matéria-prima em comum para a 

produção de açúcar e etanol e o peso que este vem adquirindo como substituto da 

gasolina no mercado mundial nos leva a pensar que existe uma tendência o surgimento e 

fortalecimento de uma relação no mercado internacional entre os preços do açúcar, do 

álcool e do petróleo. Como o etanol é um substituto para a gasolina, a elevação do preço 

do petróleo pode acarretar um aumento do consumo do etanol. Por sua vez, a elevação do 

preço do álcool tende a elevar o preço da matéria-prima para produção do açúcar e 

incentivar produtores a substituir a produção de açúcar por álcool. Estes movimentos 

tendem, portanto a causar uma elevação do preço do açúcar no mercado internacional. 

Embora o álcool possa ser produzido das mais diversas fontes, como trigo, beterraba, 

milho e cana de açúcar, esta última é a fonte mais importante de produção e responde por 

mais de 60% da produção mundial de etanol. 
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2.3 Fatores Relevantes para a Exportação e Internacionalização 

 

Importante definir a diferença entre exportação e internacionalização. O primeiro 

se refere à exportação do produto etanol combustível de um país produtor para um país 

consumidor, ou seja, uma transação comercial. Neste caso, o país foco do presente estudo 

será o Brasil por ser o principal exportador atual de etanol do mundo. O conceito de 

internacionalização é mais amplo, consiste não apenas no aumento da utilização do etanol 

combustível na matriz energética de um país, mas também no aumento de toda a cadeia 

de produção e logística deste produto em diferentes países, ou seja, este conceito se refere 

à formação de mercado global de etanol. Pode-se considerar que a exportação é a 

primeira etapa da internacionalização de uma empresa. 

 

Exportação 

 

O Brasil segue como o maior exportador de etanol do mundo. Pode-se ver nas Figuras 

6 e 7 abaixo, o volume e o preço do etanol exportado pelo Brasil nos últimos anos: 
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Figura 6 – Gráfico do Volume das exportações anuais de etanol pelo 

Brasil
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Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex) 

 

Figura 7 – Gráfico do Preço médio das exportações anuais de etanol pelo Brasil 
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Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex) 
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Pode-se verificar que no Figura 6 acima que, entre o ano de 2000 e o ano de 2008, 

houve um aumento de 50 vezes no volume exportado pelo Brasil, juntamente com um 

aumento do preço deste produto durante este mesmo período, como pode ser verificado 

no Figura 7.  É um aumento bastante expressivo, porém, pequeno frente ao potencial de 

mercado que tem este produto. As exportações atuais, em sua maioria, são frutos de 

negociações bilaterais isoladas. O sucesso das exportações brasileiras deve-se, em grande 

parte, às negociações internacionais, além do câmbio favorável e da grande 

disponibilidade de terras férteis para expansão agrícola. Grande parte dos itens mais 

importantes da pauta exportadora do agronegócio brasileiro está sujeita a restrições de 

fronteira. O setor sucroalcooleiro é mais atingido pelo protecionismo agrícola por meio 

das chamadas barreiras tarifárias, compostas por alguns mecanismos de proteção de 

fronteira que dificultam o acesso a mercados. Entre eles há as salvaguardas específicas, 

as quotas e picos tarifários, o apoio doméstico a competição nas exportações. (Jank, 

Nassar e Tachinardi, 2004-2005). 

 

Grande parte dos principais países que utilizam o etanol como combustível impõe 

grandes barreiras protecionistas para defender seus mercados domésticos, oferecendo 

subsídios a sua indústria.  

 

Porém, segundo Piacente (2006), independentemente das motivações dos países 

ricos para o estabelecimento de subsídios e protecionismos, resta ao Brasil a alternativa 

das negociações internacionais para tentar minimizar os seus efeitos, visto que o país não 

colhe grandes benefícios por meio de acordos preferenciais não-recíprocos. As 

commodities agroindustriais que o Brasil exporta são alvo de elevadas barreiras e 

proteções (subsídios domésticos e à exportação, quotas tarifárias, tarifas específicas, 

medidas de salvaguarda, entre outras). Assim, o engajamento em todas as frentes de 

negociação – multilateral, regional, bi-regional e bilateral – oferece oportunidades para o 

Brasil melhorar sua inserção no comércio internacional. 
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Internacionalização 

 

Diversos países têm mostrado interesse no desenvolvimento da produção, no uso 

de etanol e no estabelecimento de um mercado mundial para este produto. Porém, há 

alguns aspectos particulares na produção do etanol (e dos biocombustíveis como um 

todo) que aumenta a complexidade deste tema. Um destes aspectos é a “concorrência” 

com a produção de alimentos, ou seja, garantir que a produção de etanol não prejudique a 

produção de alimentos. Esta é uma questão que foi levantada, principalmente, nos 

últimos anos, onde houve um aumento do preço dos produtos agrícolas, junto com o 

aumento na demanda pelos biocombustíveis, gerando esta correlação. 

 

Com efeito, atualmente, apenas cerca de 1% das terras aráveis do mundo é 

utilizada para a produção de biocombustíveis líquidos, com perspectivas de ser 

incrementada para 3% a 4% em 2030 (BFS/FAO, 2008). Então, pode-se afirmar que a 

parcela de terra utilizada para a produção de biocombustíveis é muito pequena quando 

comparada com o total de terra disponível para a agricultura.  

 

O que ocorre é que, realmente, há um desbalanceamento entre oferta e demanda 

de alimentos em alguns países. Mas isso é devido a outros fatores. De modo resumido, 

podemos citar como fatores para o processo inflacionário dos alimentos, pelo lado da 

demanda, o notável crescimento do consumo per capita de alimentos em mercados 

emergentes como China e Índia, onde a oferta tem sido prejudicada por eventos 

climáticos. Outro grande motivo é que devido à política de baixas taxas de juros praticada 

por diversos países (principalmente, Estados Unidos) levou investidores à busca de 

alternativa de aplicação em mercados de matérias-primas; e, ligado a isso, o incremento 

de movimentos especulativos nos mercados internacionais de alimentos. 

 

Pode-se afirmar que a contribuição do etanol da cana-de-açúcar para este efeito 

inflacionário é muito pequena devido à baixa ocupação de terras. Não se pode fazer a 

mesma afirmação para os biocombustíveis produzidos a base de bens alimentares 
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essenciais, como é o exemplo do etanol produzido nos Estados Unidos a partir do milho e 

a produção européia de biodiesel a partir de óleos vegetais. Contribui para esse impacto 

diferenciado o fato de que o milho, ao contrário do açúcar, não encontra substituto de 

forma imediata. 

 

Outro aspecto relevante para a internacionalização do etanol são os desafios 

ambientais.  Os biocombustíveis, de uma maneira geral, estão sendo discutidos em 

diversas convenções negociais a respeito do meio ambiente, principalmente, na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudança do Clima. O Protocolo de Quioto, 

decorrente desta convenção, estabelece metas para que os países industrializados 

reduzam suas emissões de gases de efeito estufa (GEE). Caso não consigam cumprir estas 

metas, eles podem se creditar em emissões devido a projetos implantados em países em 

desenvolvimento que diminuam as emissões de GEE, os quais podem utilizar para 

cumprir seus compromissos. Os projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) têm este propósito: devem ser sustentáveis envolvendo atividades que não teriam 

ocorrido de outra forma e resultem em reduções reais e mensuráveis de emissões. 

 

Uma vez que o mercado de biocombustíveis esteja em uma fase mais madura, 

certamente contribuirá para que os países cumpram seus compromissos em relação à 

redução de emissões de GEE propostos no Protocolo de Quioto. 

 

Outro aspecto relevante para que o comércio de etanol seja difundido 

globalmente, como já mencionado anteriormente, são as barreiras tarifárias de caráter 

protecionista. Pode-se citar como exemplo, a tarifa de US 0,54/galão de etanol importado 

pelos Estados Unidos, restringindo o comércio dos países produtores com um dos mais 

importantes mercados consumidores para bioenergia. Alguns acordos e iniciativas de 

promoção de comércio preferencial da União Européia e dos Estados Unidos têm sido 

desenvolvidos nos últimos anos, procurando oferecer oportunidades para que países 

potencialmente exportadores de etanol se beneficiem do aumento da demanda global por 

biocombustíveis. 
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De acordo com o livro Etanol de Cana-de-Açúcar (BNDES, 2008), as questões-

chave para a promoção do comércio internacional de etanol incluem: a classificação para 

fins tarifários dos produtos biocombustíveis como bens agrícolas, industriais ou 

ambientais; o papel dos subsídios no aumento da produção; e a consistência entre as 

diversas medidas em âmbito doméstico e os requisitos da Organização Mundial do 

Comércio (OMC).  Visto que a agroindústria dos biocombustíveis não existia quando as 

regras atuais da OMC foram elaboradas, os biocombustíveis não estão sujeitos ao sistema 

de classificação HS (Harmonized Standard ou Norma Harmonizada). Isso cria incertezas, 

pois é essa norma que caracteriza os produtos dentro dos acordos específicos da OMC.  

 

Para definir estas questões chaves, cada país deverá avaliar suas estratégias de 

negociação a luz dos benefícios econômicos, questões ambientais, balanços energéticos 

nacionais e oportunidades internacionais de comércio, visando atender adequadamente às 

suas demandas de energia, agricultura e comércio. 

 

Para que o etanol seja utilizado em diversos países, vale à pena destacar alguns 

procedimentos que devem ser seguidos para sua adoção na matriz energética. Não são 

procedimentos obrigatórios, porém, de acordo com o que foi observado em outros 

mercados, o suporte governamental, seja coordenando esforços ou definindo objetivos, é 

fundamental para o êxito. Para a adoção do etanol anidro como aditivo à gasolina é 

essencial a definição de uma especificação para o etanol e o estabelecimento de um nível 

de mistura, a ser implementado de forma progressiva, contemplando todas as regiões e 

todas as gasolinas, assim como um marco legal que regule este novo mercado. 

 

O segundo ponto relevante é a construção de um marco tributário para este novo 

combustível, sugerindo uma tributação diferenciada que proporcione estímulo ao seu uso 

suficiente para que as incertezas e as percepções de riscos sejam superadas. 
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CAPÍTULO 3 - VISÃO GERAL SOBRE TECNOLOGIAS PARA A P RODUÇÃO 

DE ETANOL 

 

O processo de produção do etanol está sempre sendo aperfeiçoado, procurando 

cada vez mais aumentar tanto sua capacidade quanto sua eficiência, assim como, 

melhorar o aproveitamento de seus subprodutos e descobrir novas maneiras de se 

produzir etanol. A seguir, ilustram-se alguns destes avanços conquistados. 

 

Moenda x Difusão   

 

A cana-de-açúcar, quando chega à usina, é lavada e segue para o setor onde será 

realizada a extração do caldo. A extração consiste no processo físico de separação da 

fibra (bagaço), sendo feito, fundamentalmente, por meio de dois processos: moagem ou 

difusão. Na extração por moagem (predominante no Brasil), a separação é feita por 

pressão mecânica dos rolos da moenda sobre o colchão de cana desfibrada. Ao contrário 

da moenda, que esmaga a cana e extrai o caldo, o sistema por difusão retira o caldo por 

imersão - do mesmo jeito que se faz um chá. A separação é feita pela lavagem da 

sacarose absorvida ao colchão de cana.  

 

A eficiência de um terno de moenda pode ser medida por dois parâmetros: 

capacidade e eficiência de extração. Entende-se por capacidade de um terno de moagem a 

quantidade de cana moída por unidade de tempo. Já o termo eficiência de extração refere-

se à quantidade de sacarose extraída da cana pelas moendas. 

 

Alguns fatores que afetam a capacidade de moagem são: 

 

• Preparo da cana; 

• Eficiência de alimentação da moenda; 

• Tamanho e tipo dos cilindros da moenda; 

• Regulagem da bagaceira. 
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Em algumas novas unidades implantadas no Brasil, tem sido adotada a extração 

por difusão devido às várias vantagens que este sistema apresenta. Uma das vantagens é o 

menor custo de aquisição dos equipamentos - e um gasto menor ainda com a manutenção. 

No caso das moendas, é preciso desmontar todo o equipamento no fim da safra, limpá-lo 

e remontá-lo para a temporada seguinte - o que não ocorre com os difusores. Outra 

vantagem é uma extração de um maior índice de sacarose. O que seria motivo mais que 

suficiente para justificar a adoção da tecnologia, mas o que de fato tem chamado a 

atenção dos usineiros é o baixo consumo de energia do sistema. Isso faz toda a diferença 

quando as perspectivas de longo prazo apontam para a geração de bioeletricidade como o 

segundo negócio mais importante das usinas - depois apenas do etanol (EXAME, 

Publicado em 08/05/2008).  

 

Com a utilização de difusores obtém-se eficiência de extração da ordem de 98%, 

contra os 96% conseguidos com a extração por moendas. A desvantagem do uso de 

difusores é que estes carregam mais impurezas com o bagaço para as caldeiras, exigindo 

maior limpeza das mesmas devido à pior qualidade do bagaço. 

 

Como comentado anteriormente, entre vantagens e desvantagens, no Brasil o uso 

da extração por moenda é predominante. Porém, há várias usinas que estão sendo 

construídas nos últimos anos que estão preferindo o sistema de extração por difusão e, 

além disso, há novas empresas entrando no mercado para fabricar este tipo de 

equipamento, indicando que há uma tendência pela adoção do sistema de difusão pelas 

usinas. 

 

Etanol Celulósico 

 

Algumas pesquisas para obtenção de etanol a partir do bagaço e a palha da cana, 

embora ainda em andamento, prometem um resultado significativo. Estas pesquisas 

consistem na obtenção de etanol por via enzimática utilizando celulases, enzimas 
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produzidas por microorganismos capazes de quebrar o açúcar da celulose que, após o 

processo de fermentação, será transformado em álcool combustível.  O sucesso destas 

pesquisas possibilitará o aumento da produção de etanol sem precisar aumentar a área 

plantada.  

 

Uma das vantagens desta tecnologia é que a matéria-prima não precisa ser apenas 

a cana-de-açúcar, mas outras fontes que possuam celulose como capim, da palha do 

milho, de lascas de madeira e de dezenas de outras. Segundo Carlos Eduardo Vaz Rossel 

(INOVAÇÃO, 2006), a produção de etanol a partir da celulose contida no bagaço da cana 

pode atingir 200 bilhões de litro por ano em 20 anos, pois caso esta tecnologia se torne 

viável, será possível produzir etanol em todos os lugares do planeta devido à abundância 

de matéria-prima. 

 

O Brasil detém a tecnologia de obtenção de álcool a partir da palha da cana-de-

açúcar, que também é feita por hidrolise enzimática ácida5. Segundo pesquisadores, o que 

precisamos é adaptar processos para a produção com outras fontes de celulose. No Brasil 

há empresas que já desenvolveram os projetos de etanol a partir de celulose usando a 

hidrólise enzimática. Talvez ainda se esteja longe de implantar unidades em escala 

comercial, mas há a necessidade de se discutir os projetos, para que se minimizem os 

riscos e incertezas associadas a esta produção. A implementação de uma unidade 

autônoma para a produção de etanol, utilizando unicamente bagaço de cana, uma 

biomassa ligno-celulósica, como fonte de carboidratos caracteriza um desafio tecnológico 

complexo e particularmente interessante. Tal sistema produtivo demanda a produção de 

hidrolisados com concentração sacarídica altas, requerendo uma etapa de concentração 

destes previamente à etapa fermentativa. Tal medida resulta em maior complexidade 

operacional e maior custo capital.  

 

Etanol e a Geração de Bioenergia 

                                                 
5 Esse processo é chamado de hidrolise enzimática ácida porque o pré-tratamento é realizado a alta 
temperatura e na presença de ácido sulfúrico. Esse processo é amplamente utilizado nos Estados Unidos e 
Europa (WER,1999). 
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Sobre a cana, é importante destacar que, em média, um terço da energia solar 

absorvida é fixado como açúcar, um terço como bagaço (bioeletricidade) e um terço de 

palha (bioeletricidade e adubo6). E a geração de energia elétrica a partir, principalmente, 

do bagaço da cana-de-açúcar altera bastante o negócio canavieiro. 

 

No processamento industrial da cana, são necessários três tipos de energia: 

energia térmica para os processos de aquecimento e concentração, energia mecânica nas 

moendas e demais sistemas de acionamento direto, como bombas e ventiladores de 

grande porte, bem como energia elétrica para acionamentos diversos, bombeamento, 

sistemas de controle e iluminação, entre outros fins. Para atender a essas demandas 

energéticas, desenvolve-se, nas usinas de açúcar e etanol, a produção simultânea de 

diferentes formas de energia com base em um único combustível, o bagaço. Tal 

tecnologia é denominada co-geração e representa um diferencial importante da cana em 

relação às outras matérias-primas usadas para a fabricação de açúcar ou etanol, que 

necessitam de aporte energético externo para o processo industrial [Etanol de Cana-de-

açúcar (BNDES, 2008)]. 

 

A geração de bioeletricidade a partir da cana e seu aproveitamento oferecem uma 

série de vantagens, como: 

 

- Projetos de porte reduzido, desenvolvidos sem necessidade de grandes recursos; 

- tempo de construção e implantação reduzido; 

- maior facilidade de licenciamento ambiental; 

- geração de créditos de carbono (Silva e Fischetti, 2008). 

 

Em condições típicas, o balanço de vapor de uma usina é, em geral, equilibrado, 

isto é, a oferta de vapor atende suficientemente à demanda. Com efeito, pode-se afirmar 

                                                 
6 Composição estimada do uso da cana-de-açúcar atual. Futuramente, com o desenvolvimento de novas 
tecnologias em estudo, estas estimativas tendem se alterar. 
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que, ao longo de seu desenvolvimento, essa agroindústria foi se ajustando para manter 

esse equilíbrio, compensando os incrementos do volume de açúcares a processar, 

decorrentes de melhorias de qualidade da cana, com ganhos na eficiência dos sistemas de 

geração e uso de vapor. Nesse contexto, com uma gestão responsável das demandas de 

vapor e com a adoção de caldeiras mais eficientes, é possível obter sobras de bagaço e até 

disponibilizar excedentes energéticos para comercialização com a rede pública [Etanol de 

Cana-de-açúcar (BNDES, 2008)]. 

 

Com a valorização mais recente desses excedentes e a possibilidade de venda de 

energia elétrica para as concessionárias, surge em muitos países um novo ciclo de 

modernização dos sistemas de co-geração na agroindústria canavieira, com diversas 

usinas implantando sistemas de pressões elevadas, com significativa produção de 

excedentes de bioeletricidade. Como fatores importantes de estímulo à geração de energia 

elétrica no contexto canavieiro, destacam-se a demanda por maior eficiência e menor 

impacto ambiental no setor energético, a evolução do marco regulatório do setor elétrico 

e o desenvolvimento de tecnologias para o controle dos sistemas de co-geração de médio 

porte. Os sistemas de co-geração, ao destinarem o calor rejeitado para o atendimento das 

necessidades térmicas de processo, permitem obter eficiências superiores a 85% no uso 

da energia do combustível, com evidentes benefícios na economicidade e na redução dos 

impactos ambientais [Etanol de Cana-de-açúcar (BNDES, 2008)]. 

 

Desta forma, a usina tradicional deixa de ser produtora de açúcar, álcool e 

subprodutos e passa a ser uma unidade geradora de energia em várias formas, como: 

combustível, calor e eletricidade7.  

 

Etanol e os Bioplásticos 

 

Atualmente, há uma grande preocupação com os produtos de plásticos produzidos 

a partir do petróleo devido ao rápido descarte e a difícil degradação pelo meio ambiente. 

                                                 
7 Este é o conceito de biodestilarias. 
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Assim, vários estudos estão sendo feitos para a produção de polímeros que, sob 

condições apropriadas do meio ambiente, degradam-se completamente pela ação 

microbiana em um curto espaço, ou seja, um plástico biodegradável.  

 

Outra vantagem é que, como o bioplástico não é produzido por processos 

petroquímicos ele não libera gases causadores do efeito estufa8. Atualmente, já são 

conhecidas tanto as estruturas quanto as rotas biossintéticas e aplicações de muitos 

bioplásticos, mas ainda existem importantes limitações para a produção em larga escala, 

como as condições especiais de crescimento requeridas para a síntese desses compostos, 

a dificuldade de sintetizá-los por meio de precursores de baixo custo e os altos custos da 

sua recuperação. Mesmo com a utilização de microrganismos recombinantes capazes de 

fermentar fontes de carbono de baixo custo (e.g. melaço, sacarose, óleos vegetais e 

metano), esses processos ainda não são competitivos com a produção convencional dos 

plásticos sintéticos (Luengo et al., 2003). 

 

O pioneirismo na produção do bioplástico no Brasil deve ser creditado a Usina da 

Pedra, dos Irmãos Biagi, em Serrana (SP)m através da empresa PHB Industrial. Desde 

2000, a usina produz cerca de 4 a 5 toneladas por mês de plástico biodegradável, a partir 

da sacarose presente no açúcar. Toda essa produção é exportada para os Estados Unidos, 

Alemanha e Japão, entre outros países (Silva e Fischetti, 2008). 

 

No Brasil,  há diversos outros projetos em fase de detalhamento técnico e 

econômico para a produção deste produto em escala industrial. Como essas resinas 

possuem o mesmo desempenho e propriedades do produto similar obtido a partir da 

matéria-prima não-renovável, há um grande potencial de crescimento e valorização do 

mercado de polímeros verdes, devido às tendências de minimizar os impactos ambientais. 

                                                 
8Atualmente, o balanço de emissão de CO2 da produção de bioplásticos é considerada nula. 
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CAPÍTULO 4 – ABORDAGEM PROSPECTIVA E A TEORIA DE CE NÁRIOS  

 

Realizar o estudo prospectivo de toda uma indústria exige a adoção de uma 

perspectiva de longo prazo. Especialmente, em uma indústria como a do etanol que está 

inserida em uma indústria maior que é a de energia e está sendo influenciada por diversas 

variáveis como, por exemplo, a competição com a indústria de alimentos (açúcar), novas 

tecnologias, a necessidade de diminuição de emissão de gases de efeitos estufa, etc. 

Como vimos anteriormente, novas rotas de produção estão sendo estudadas e analisadas, 

porém, levam um grande intervalo de tempo para que estas tecnologias sejam 

desenvolvidas e serem comercialmente utilizadas. 

 

Esta perspectiva de longo-prazo contém muitas incertezas limitadas pelo nosso 

atual conhecimento. O futuro não é algo já predeterminado e sim, algo decorrente do das 

ações que nós decidimos fazer. Por isso, temos que olhar o futuro de uma forma mais 

articulada, tentando entender mais a complexidade do mecanismo que o estruturará, ao 

invés de apenas acharmos que o futuro será uma tendência constante de nosso presente. 

Tem-se que considerar a possibilidade de as coisas não acontecerem assim como 

esperamos. Tem-se que contemplar a possibilidade de que algumas das variáveis críticas 

(ou seja, aquelas que possuem o maior potencial de impacto no futuro) possam tomar um 

rumo diferente do esperado. Pois, sob um aspecto mais objetivo, como Peter Schwartz 

comentou no livro The Art of the Long View, “o resultado final não é uma descrição exata 

do futuro, mas sim, melhores decisões para o futuro”.  

 

A necessidade de tratar, simultaneamente, fatores quantitativos, qualitativos, 

descontinuidades estruturais, incertezas e estratégia de atores deram origem a 

metodologia dos estudos prospectivos, cuja forma operacional são os cenários (Marques, 

2007). 

Importante destacar que estudo prospectivo não é previsão nem futurologia. Para 

evitar desentendimentos, seguem, abaixo, algumas definições para fazer estas 

diferenciações (Godet, 1991): 
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- Projeção é a extensão para o futuro dos desenvolvimentos passados utilizando 

certas premissas para a extrapolação ou variações de tendências; 

 

- Previsão é a avaliação, com certo grau de confiança (probabilidade) de uma 

tendência de certo período. Esta avaliação, geralmente, será baseada em informações 

passadas e em uma série de premissas; 

 

- Análise prospectiva exploratória é um panorama de possibilidade futuras, ou 

cenários, que é provável a luz das causalidades passadas e da interação entre partes 

interessadas. Cada cenário pode ser objeto de uma avaliação expressa em valores, por 

exemplo, uma previsão. 

 

A abordagem prospectiva aceita que há vários possíveis futuros em certo período 

de tempo e que o futuro será o resultado das interações entre os diferentes protagonistas 

em uma determinada situação e suas respectivas intenções. A evolução do futuro é 

explicada tanto pela ação humana assim como pela influência de suas casualidades. O 

futuro não deve ser visto como uma única linha predeterminada, uma extensão do 

passado, pelo contrário, é plural e indeterminado. O futuro ainda não foi escrito, mas 

ainda será criado. (Godet, 1991). 

 

Na Tabela 2 abaixo, citam-se as principais diferenças entre a abordagem prospectiva 

e a Previsão Clássica: 

 

Tabela 2 - Diferenças entre a abordagem clássica e abordagem prospectiva  

 Abordagem Clássica Abordagem Prospectiva 

Ponto de Vista "Tudo mais sendo igual" "Nada mais sendo igual" 

Variáveis 
Quantitativa, objetiva e 

conhecida 

Qualitativa, não 

necessariamente quantitativa, 

subjetiva, conhecida ou não 

Relação Estática, estruturas fixas Dinâmicas, estruturas se 
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desenvolvendo 

Explicação "O passado explica o futuro" 
"O futuro é razão do 

presente" 

Futuro Singular e certo Múltiplo e incerto 

Método 

Determinístico e modelos 

quantitativos (ex. 

econométricos) 

Análise estrutural, 

qualitativo e modelos 

estocásticos 

Atitude para o futuro Passivo e adaptável Ativo e criativo 

Fonte: From Antecipation to Action – Godet (1991) 

 

A abordagem prospectiva possui três necessidades em comum com a abordagem 

clássica, que são: 

 

1) Necessidade de explicação: determinação de variáveis conhecidas e 

desconhecidas torna essencial para a seleção de indicadores; 

 

2) Necessidade de premissas: construção de cenários – coerente com as prováveis 

premissas baseadas nas variáveis exploratórias – é o processo que dá validade para o 

modelo de previsão; 

 

3) Necessidade de quantificação: realizando a previsão de acordo os cenários 

fornece um meio de quantificar os resultados e conseqüências da análise prospectiva 

tendo em conta aquilo que não pode ser quantificado. 

 

No método prospectivo, isto é, nos cenários, não se projetam tendências, ao 

contrário, procura-se lançar luz sobre as descontinuidades escondidas no futuro, que 

podem ser oportunidades ou ameaças capazes de ajudar ou prejudicar os projetos dos 

atores (Marques, 2007). 

 

“Os métodos clássicos do estudo de futuro baseiam-se na tentativa de projetar 

o passado para descobrir o futuro resultante, o que se faz na projeção de 

tendências. Desta forma, atribui-se ao futuro a mesma estrutura do passado. A 
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projeção de tendências gera continuidades onde a complexidade e a dinâmica 

do ambiente externo estão, na verdade, gestando uma ruptura. O método de 

cenários evita esta armadilha, causa da maioria dos erros de previsão” 

(Marques, 2007). 

 

Segundo Godet (1991), na prática, não há uma metodologia única para se 

construir cenários, mas uma variedade delas (algumas mais simplistas e outras mais 

complexas). Porém, há um consenso de que a expressão “metodologia de cenários” 

apenas é aplicada quando há determinados conceitos definidos, como por exemplo: 

 

- Invariável: fenômeno permanente ao longo do período estudado; 

 

- Atores: aqueles que participam de forma relevante no sistema de variáveis 

caracterizando seus planos; 

 

- Estratégia: série de táticas que determina cada ação dos atores relativa a seus 

planos; 

- Conflitos: resultado de um confronto entre estratégias opostas de atores e que 

pode gerar um confronto entre duas tendências; 

 

- Evento: pela definição de E. Borel, “Um evento é uma entidade abstrata cuja 

única característica é acontecer ou não”; 

 

4.1 Tipos de Cenários e Estratégias 

 

Classicamente, a distinção de cenários é a seguinte: Cenários Possíveis, Cenários 

Realizáveis e Cenários Desejáveis. De acordo com sua natureza ou sua probabilidade, os 

cenários podem ter diferentes terminologias: Cenário Referência, Cenário baseado na 

Tendência, Cenário de Contraste ou Cenário Normativo. Em princípio, o Cenário 

Referência é o mais provável (Godet, 1991). 

 



 

 51

O Cenário baseado na Tendência, sem entrar no mérito se é provável ou não, 

corresponde a extrapolação das tendências de todos os pontos de vistas onde escolhas 

podem ser feitas. No passado, quando as mudanças não eram tão rápidas, o mais provável 

era a continuação das tendências. Para o futuro, entretanto, o cenário mais provável em 

muitos casos parece ser a quebra das atuais tendências. 

 

O Cenário de Contraste é a exploração deliberada de um tema extremo. Enquanto 

que o Cenário baseado na tendência corresponde a uma abordagem projetiva na evolução 

de uma situação futura, o Cenário de Contraste corresponde a uma abordagem 

nominativa, imaginativa de forma antecipada; um cenário para uma situação do futuro é 

escolhido que, geralmente, contrasta com o presente; assim, se examina de trás para 

frente o curso dos eventos que chegou a esta situação. Na prática, há uma outra definição 

para o Cenário de Contraste, correspondendo a uma atitude exploratória, examinando a 

evolução dos eventos para chegar uma situação. Neste caso, o Cenário Contraste é 

definido como um curso de eventos muito improvável e é precisamente sua natureza de 

contraste que o torna improvável.  

 

Na Tabela 3 abaixo, tem-se uma visão classificação dos cenários de acordo com sua 

probabilidade e uma visão geral: 

 

Tabela 3 - Classificação dos Cenários de acordo com sua probabilidade e visão geral 

    PROBABILIDADE 

    Provável Improvável 

V
IS

Ã
O

 

Exploratória, 

do presente 

para o futuro 

Cenário Referência de 

extrapolação-base (pode ou não ser 

baseado na tendência) 

Cenário de Contraste - Baseado na 

extrapolação 

Antecipada, 

imaginativa, 

normativa (do 

futuro para o 

Cenário de Referência de 

Antecipação 

Cenário de Contraste de 

Antecipação 
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presente) 

Fonte: From Antecipation to Action – Godet (1991) 

 

Geralmente, existe confusão entre cenários e estratégia. Enquanto cenários 

dependem no tipo de visão adotada (projetiva, normativa ou retro projetada) e em uma 

probabilidade, estratégia depende de atitudes adotadas em face as futuras possibilidade.  

 

4.2 Objetivos da Metodologia de Cenários 

 

A metodologia de cenários tenta conceber todos os possíveis futuros e explorar os 

caminhos para chegar até eles com a finalidade de esclarecer as ações presentes e suas 

possíveis conseqüências. Os objetivos da metodologia de cenários são: 

 

- Detectar as questões prioritárias para estudo (variáveis chave), identificando a 

relação entre as variáveis de um sistema específico pela análise sistêmica; 

 

- Determinar, especialmente a relação das variáveis chaves, os principais atores e 

suas estratégias, e os meios a sua disposição para levar seus projetos ao sucesso; 

 

- Descrever o desenvolvimento do sistema sob estudo, levando em consideração o 

mais provável caminho de evolução das variáveis chaves e usando um conjunto de 

premissas sobre o comportamento dos diversos atores (Godet, 1991). 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE SISTÊMICA 

 

Um sistema consiste em um conjunto de elementos inter-relacionados. A estrutura 

do sistema, isto é, a rede de relações entre estes elementos é essencial para entender a 

evolução.  O objetivo da Analise Sistêmica é destacar a estrutura das relações entre 

variáveis qualitativas e quantitativas que caracterizam o sistema sob estudo. A Análise 

Sistêmica permite descrever um sistema utilizando uma matriz que representa a 

interconexão de todos os componentes do sistema. Este método permite a analise destas 

relações e identificação das principais variáveis (Godet, 1991). 

 

Um estudo prospectivo é um processo, muito mais do que um método. 

Corresponde a uma atitude proativa, em relação a um ambiente externo. O processo 

prospectivo tem como característica principal a necessidade de ser feito de forma 

participativa, tanto para captar toda a riqueza das informações disponíveis como para 

servir como instrumento de discussão, atualização e de engajamento dos participantes, 

visando o processo decisório e a implementação da decisão (Marques, 2007). 

 

Para a operacionalização do exposto acima, segundo Marques (2007), há cinco 

conceitos cruciais para os estudos prospectivos, mostrados na Figura 8 abaixo: 

 

Figura 8 - A Pirâmide Prospectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Marques, 2007 

Fonte: Marques (2007) 

A PIRÂMIDE PROSPECTIVAA PIRÂMIDE PROSPECTIVA

SISTEMA
S = (X, R)

INFORMAÇÕES
(SIR)

MODELOS
QLT, QNTATORES

TEORIA

A PIRÂMIDE PROSPECTIVAA PIRÂMIDE PROSPECTIVA

SISTEMA
S = (X, R)

INFORMAÇÕES
(SIR)

MODELOS
QLT, QNTATORES

TEORIA
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“Na representação S = (X,R), X indica o conjunto de elementos do 

sistema e R o conjunto de inter-relações. O sistema deve ser visto como um 

todo indissociável de elementos ativos, cujo significado só pode ser 

completamente percebido quando analisado simultaneamente com o conjunto 

de suas inter-relações (ver Figura 9). A matriz formada pelos elementos X e 

suas interrelações é denominada matriz estrutural do sistema.” (Marques, 

2007) 

 

Figura 9 - O diamante da prospectiva (variáveis inter-relacionadas) 

 

Fonte: Marques (2007) 

 

“São estas relações que estabelecem a lei de evolução do sistema, a 

sua dinâmica, e correspondem à sua estrutura. A dinâmica das relações entre os 

elementos explica o aparecimento da auto-regulação e da finalidade, conceitos 

fundamentais para o entendimento dos sistemas sociais, pois estão ligados às 

estratégias dos atores. Os cenários podem ser vistos como estados futuros do 

sistema” (Marques, 2007). 

 

A descrição do sistema se faz em duas etapas: uma primeira de listagem das 

variáveis relevantes e, em uma segunda, de identificação da sua estrutura através da 

representação formalizada das relações entre as variáveis. A relação entre as variáveis é 

identificada em uma matriz, chamada matriz estrutural (Marques, 2007). 
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5.1 Listando todas as variáveis 

 

Para listar as variáveis que definirão o sistema a ser estudado foi consultada 

bibliografia especializada sobre o tema, websites especializados, palestras de seminários 

específicos sobre a indústria do etanol além de consultas a funcionários de áreas chaves 

da PBIO (Área de Estratégia Empresarial, Área de Novos Negócios, Área de 

Implementação de Negócios da Diretoria de Etanol) e funcionários da Área de Estratégia 

Corporativa da PETROBRAS. 

 

O resultado destas consultas pode ser verificado na Tabela 4 abaixo. Na segunda 

coluna encontra-se o nome de cada variável que foi selecionada como condicionador da 

evolução da Internacionalização da Indústria do Etanol Combustível. Na terceira coluna 

(“Bibliografia”), onde está marcado com um “X” significa que a correspondente variável 

foi encontrada em mais de uma bibliografia consultada sobre o tema pelo autor. Na 

quarta coluna (PBIO/PETROBRAS), onde está marcado com um “X” significa que 

houve unanimidade, entre as pessoas consultadas, de que a respectiva variável também é 

relevante. 

 

Tabela 4 - Resultado de consultas para identificação de variáveis 

VARIÁVEIS / DIMENSÃO FONTES 

#   Econômicas Bibliografia  
PBIO / 

PETROBRAS 

1 Taxa de Crescimento do PIB (EUA, Europa, China, Japão) X X 

2 Volume de Comércio Mundial X X 

3 Grau de Segurança Energética (EUA, Europa, China, Japão) X X 

4 Taxa de juros dos principais países (EUA, Europa, China, Japão) X   

5 Incentivos fiscais à industria do etanol (mundo) X X 



 

 56

6 Disponibilidade de crédito Mundial (Financiabilidade) X X 

# Políticas     

7 Acordos de Comércio Internacional X X 

8 Política ambiental dos países produtores de etanol   X 

# Ambientais     

9 
Pressão da sociedade internacional (Ameaça às reservas ambientais nos 

países produtores) 
X X 

10 Disponibilidade da água nos países produtores de etanol X X 

11 Disponibilidade de terras para a produção de etanol (novas fronteiras)  X X 

12 Reconhecimento do “Valor Ambiental” do etanol pelo consumidor X X 

13 Análise de ciclo de vida (emissão de CO2) do etanol X X 

14 Restrição à emissão de CO2 (mundo) X X 

15 Mercado de Crédito de Carbono (mundo) X   

# Legal     

16 Regulação do setor sucroalcooleiro nos países produtores X X 

17 Políticas públicas de incentivo ao setor (mundo) X X 

# Comercial     

18 Barreiras tarifárias e não tarifárias para o etanol X X 

19 Preço do Açúcar internacional  X X 

# Sociais     

20 
Concorrência da produção de etanol com a produção de alimentos nos 

países produtores 
X X 

# Indústria do Etanol     

21 Investimento em P&D de etanol de lignocelulose X X 

22 Produção de etanol de lignocelulose mundial X X 
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23 Demanda mundial de açúcar  X X 

24 Preço da gasolina internacional X X 

25 Custos de Produção e competitividade do etanol como combustível   X 

26 Custos e viabilidade de produção de etanol de 2ª geração X X 

27 
Custos de oportunidade para o arrendador da terra para a produção de 

cana 
  X 

28 
Metas de obrigatoriedade na utilização de etanol nos países 

desenvolvidos 
X X 

29 Preço do etanol internacional X X 

30 Adoção de veículos flex-fuel (mundo) X X 

31 
Avanço nas tecnologias de carros híbridos e elétricos – importância na 

matriz energética nacional e mundial 
X X 

32 Eficiência Energética mundial X X 

33 
Evolução no setor produtivo de etanol no que diz respeito a gestão das 

empresas,  investimentos em tecnologia e aumento da produção 
X X 

34 
Evolução do setor de distribuição/logística de combustíveis com foco no 

etanol (mundo) 
  X 

35 Consolidação do setor sucroalcooleiro nos países produtores   X 

36 Comportamento de NOCs e IOCs frente ao etanol9   X 

37 Logística de matérias-primas para etanol nos países produtores X X 

38 
Pressão da sociedade internacional (Condições de trabalho nos 

Canaviais dos países produtores) 
X X 

39 Sustentabilidade do Etanol como combustível X   

40 Produção de cana-de-açúcar mundial X   

Fonte: Este Trabalho. 

 

                                                 
9 NOC significa National Oil Corporations, sigla que representa as grandes empresas de petróleos 
comcotrole estatal. IOC significa International Oil Corporations e representa as grandes empresas de 
petróleo com controle não-estatal. 
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5.2 Modelo URCA-CHIVAS e Incertezas Críticas 

 

O objetivo nesta parte do estudo é identificar as variáveis mais influentes e as 

mais dependentes para a internacionalização do etanol combustível. Entende-se que as 

variáveis mais influentes serão aquelas que na evolução terão maiores efeitos no sistema, 

enquanto que as variáveis mais dependentes serão as mais sensíveis à evolução do 

sistema. 

 

O método de análise CHIVAS (cálculo de hierarquização de variáveis em análise 

de sistemas) foi feito através do estudo das inter-relações de variáveis consideradas 

relevantes. Este método foi alimentado por uma matriz estrutural denominada URCA., 

que é uma matriz booleana (formada de 0 e 1). Com o uso do método URCA/CHIVAS é 

possível separar as variáveis mais determinantes para os possíveis cenários futuros da 

internacionalização do etanol combustível. Isto é obtido através da hierarquização das 

variáveis que foram levantadas pela análise, ou seja, hierarquizar as variáveis pela sua 

capacidade de influir no sistema como um todo (MARQUES, 2008). 

  

“O preenchimento da matriz URCA é realizado da seguinte forma: 

toma-se a primeira linha e pergunta-se se a primeira variável na linha tem 

influência na primeira variável em coluna que se encontra. A ordem da 

influência é, portanto, da linha sobre a coluna. As diagonais ficarão vazias, 

pois uma variável não influi em si mesma, então, a primeira (diagonal) ficará 

vazia. Assim, toma-se a segunda coluna e passa-se à casa (1,2) da matriz. 

Pergunta-se se a variável em linha influi na variável em coluna e assim por 

diante. As respostas possíveis a esta pergunta são” (MARQUES, 2008): 

 

SIM:  Na matriz booleana a casa (1,2) = 1. 

Na matriz URCA a influência é unidirecional (U), da linha para a coluna, coloca-se U na casa (1,2) 

e o modelo automaticamente impõe casa (2,1) = vazio (=0). 

 

NÃO:  Na matriz booleana, a casa (1,2) = 0. 
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Na matriz URCA não existe a influência, ela é ausente (A) e coloca-se A na casa (1,2), ou deixa-se 

a casa vazia. 

 

REVERSA: A influência é da variável em coluna sobre a variável em linha. 

A casa (1,2) = 0 e a casa (2,1) = 1. A influência é reversa (R). 

Na matriz URCA, coloca-se R na casa (1,2) e o modelo automaticamente impõe casa (2,1) = U 

(=1). 

 

CIRCULAR:  A variável em linha influi na variável em coluna e vice – versa. 

A casa (1,2) = 1 e a casa (2,1) = 1. A influência é circular (C). 

Na matriz URCA, coloca-se C na casa (1,2) e o modelo automaticamente impõe casa (2,1) = C 

(=1). 

 

O cálculo da hierarquização é feito com o uso de uma função exponencial da 

matriz estrutural (ver página 60). Esta função, chamada série de matriz, permite levar em 

conta os efeitos de influências indiretas como uma propriedade da potenciação da matriz. 

A série de matriz converge, isto é, leva a uma matriz de resultados estáveis, sobre a qual 

será feito o cálculo da hierarquização das variáveis (MARQUES 2008). 

 

Através da matriz booleana é possível calcular o somatório dos números de uma 

linha (0 e 1) que representam as relações de uma determinada variável com todas as 

outras citadas no modelo. O total deste somatório representa a força de influência direta 

da variável em questão, ou seja, a motricidade desta variável. Por outro lado, a 

dependência de uma variável é calculada pelo somatório dos valores contidos na coluna 

desta variável (MARQUES, 2008). 

 

É importante lembrar a existência de influências indiretas entre as variáveis de um 

sistema, ou seja, forças indiretas de uma variável sob outra que geram resultados difíceis 

de serem identificados inicialmente. São estas forças as maiores responsáveis pelo 

comportamento motriz, de resultado ou de ligação de uma variável. As variáveis podem 

ser classificadas como Motrizes (grande capacidade de influência no sistema), 
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Dependentes (influenciadas pelo sistema), Variáveis de Ligação (sem diferenças muito 

grandes entre seu poder de influir e ser influída pelo sistema) e Variáveis Desconectadas 

(baixa capacidade de influir e ser influída pelo sistema) (MARQUES, 2008). 

 

A matriz estrutural exprime as influências diretas entre as variáveis, como já se 

disse. O peso das influências indiretas é obtido a partir do cálculo de potências 

sucessivas da matriz estrutural. A sua segunda potência exprime as influências 

que têm dois passos: A � B � C. A terceira potência exprime as influências 

exercidas em três passos: A � B � C � D, e assim sucessivamente. Uma 

propriedade da matriz estrutural é que o poder relativo de influir das variáveis, 

assim calculado, se estabiliza a partir de uma potência suficientemente alta da 

matriz. Esta estabilidade ocorre em termos relativos, pois os valores absolutos 

calculados continuam a crescer exponencialmente. Quando esta estabilidade é 

atingida podem-se hierarquizar as variáveis, pelo seu poder de influir ou pela 

sensibilidade à influência. O modelo URCA/CHIVAS hierarquiza as variáveis 

levando em conta todas as potências até que se atinge o equilíbrio. O modelo 

CHIVAS é convergente (a matriz final é formada por números não muito 

grandes). É interessante comparar a hierarquia calculada diretamente na matriz 

estrutural e a obtida com o modelo CHIVAS, pois a consideração das 

influências indiretas tem grande influência nas motricidades e dependências 

das variáveis (MARQUES, 2008, pg. 38). 

 

Neste trabalho, inserimos as variáveis listadas na Tabela 4 (capítulo 5.1) na matriz 

URCA e, através de discussões e entrevistas com profissionais das áreas da estratégia da 

PBIO, da PETROBRAS e do setor sucroalcooleiro foram preenchidas as relações entre as 

variáveis nesta mesma matriz. Esta participação é importante para aumentar a 

consistência na interpretação das relações entre as variáveis. 

 

Na Tabela 5 abaixo, encontra-se a matriz URCA desenvolvida para o presente 

estudo: 

 

Tabela 5 - Matriz URCA-CHIVAS 



 

 
61

 

F
o

n
te: E

ste trab
alh

o
 u

tilizan
d

o o m
od

elo
 U

R
C

A
-C

H
IV

A
S

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
URCA MATRIX: INFLUENCE OF ROW ON COLUMN                                                                            
U - UNIDIRECTIONAL                                                
R - REVERSAL
C - CIRCULAR
A - ABSENT

T
axa de C

rescim
ento do P

IB
  

V
olum

e de C
om

ércio M
undial

G
rau de S

egurança E
nergética  

T
axa de juros dos principais países 

Incentivos fiscais à industria do etanol 

A
cordos de C

om
ércio Internacional para o etanol

P
olítica am

biental dos países produtores de etanol

P
ressão da sociedade internacional 

D
isponibilidade e uso da água nos países produtores de etanol

D
isponibilidade de terras para a produção de etanol 

R
econhecim

ento do “V
alor A

m
biental” do etanol pelo consum

idor

A
nálise de ciclo de vida (em

issão de C
O

R
estrição à em

issão de C
O

M
ercado de C

rédito de C
arbono 

R
egulação do setor sucroalcooleiro nos países produtores

P
olíticas públicas de incentivo ao setor 

B
arreiras tarifárias e não tarifárias para o etanol

P
reço do A

çúcar internacional

D
isponibilidade de crédito M

undial 

C
oncorrência da produção de bioetanol com

 a produção de alim
entos nos países produtores

Investim
ento em

 P
&

D
 de etanol de lignocelulose

P
rodução de etanol de lignocelulose m

undial

D
em

anda m
undial de açúcar 

P
reço da gasolina internacional

C
ustos de P

rodução e com
petitividade do etanol com

o com
bustível

C
ustos e viabilidade de produção de etanol de 

C
ustos de oportunidade para o arrendador da terra para a produção de cana

M
etas de obrigatoriedade na utilização de etanol nos países desenvolvidos

P
reço do etanol internacional

A
doção de veículos flex-fuel 

A
vanço nas tecnologias de carros híbridos e elétricos – im

portância na  m
atriz energética nacional e m

undial

E
ficiência E

nergética m
undial

E
volução no setor produtivo de etanol no que diz respeito a gestão das em

presas

E
volução do setor de distribuição

C
onsolidação do setor sucroalcooleiro nos países produtores

C
om

portam
ento de N

O
C

s e IO
C

s frente ao etanol

Logística de m
atérias-prim

as para etanol nos países produtores

P
ressão da sociedade internacional 

S
ustentabilidade do E

tanol com
o com

bustível

P
rodução de cana-de-açúcar m

undial

1 Taxa de Crescimento do PIB  (EUA, Europa, China, Japão) 1 U R C A A A A A A A A R A R R R A C A U A U U A A A A A A U R A A A A A A A C
2 Volume de Comércio Mundial 2 R C A A A R A A A A R A A R R R C A A A R C A A A A A A A R C C R R R A R R
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4 Taxa de juros dos principais países (EUA, Europa, China, Japão) C C 4 U A A A A A A A A U A U A U C A U A U C A A A A A A U A A A A A A A A U
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9 Disponibilidade e uso da água nos países produtores de etanol C C 9 A U A A A R U A U A C A U R A U U U U U U A A A A A U U A U U

10 Disponibilidade de terras para a produção de etanol (novas fronteiras C C C 10 R R R A C U A U A C A C R A C C U C C C A A A A U U A A U C
11 Reconhecimento do “Valor Ambiental” do etanol pelo consumidor U U U U U U 11 R R U U U U U A U U A A U A A A U U U C R A A A U A U R U
12 Análise de ciclo de vida (emissão de CO2) do etanol C U U U U U 12 A A U U U A A A C U A U U U A U U U U A A A A U A U U U
13 Restrição à emissão de CO2 (mundo) U U C U U U C U U 13 C U U U A A A U U A C U U A C U U C C A A A U A C U U
14 Mercado de Crédito de Carbono (mundo) C U C 14 U U A A R A U U A A U U A R A A U U A A A A A R R U
15 Regulação do setor sucroalcooleiro nos países produtores U U C C C C U C 15 C R C A A U U R R C C C R C R A A C C C C C R A C
16 Políticas públicas de incentivo ao setor (mundo) U U C C C C 16 R C R C U U R R C C C R R U R A C C C C U A R C
17 Barreiras tarifárias e não tarifárias para o etanol U U C C C U U 17 U A C A R A A R R U R C C A A U U U U U R R U
18 Preço do Açúcar internacional U C C C 18 R C A U C A C U R A U R A A U A C A C A A C
19 Disponibilidade de crédito Mundial (Financiabilidade) C C U C U U U U 19 A U A U U U A A A A A A A A A U A A A A A
20 Concorrência da produção de bioetanol com a produção de alimentos nos países produtoresC C C C C C C C 20 A A R A U U C A C R A A A A A U A A U A
21 Investimento em P&D de etanol de lignocelulose C C 21 U A R C U A R R R A A U A R C A R U U
22 Produção de etanol de lignocelulose mundial U C C C U 22 R R R R C C C C A A C U C C U R R U
23 Demanda mundial de açúcar U U C U U U U U C U U 23 A U U A U U U A A U A U U U A U U
24 Preço da gasolina internacional C C C C C C U U U U 24 U U A R U C C R A A U U A A U U
25 Custos de Produção e competitividade do etanol como combustível C C C C C C U C C U 25 R R R C U A A R R R C R A R C
26 Custos e viabilidade de produção de etanol de 2ª geração C C C C C C U U U 26 A C C U A A C R R C U A U U
27 Custos de oportunidade para o arrendador da terra para a produção de cana C C U C C U 27 A A A A A A A A A A A A U
28 Metas de obrigatoriedade na utilização de etanol nos países desenvolvidos C U U U C C U U U U U C U U C 28 U U A A U U U U U U R U
29 Preço do etanol internacional C C C C U C C U C C C 29 C A A A U U U U A A C
30 Adoção de veículos flex-fuel (mundo) C C C U C U C U U U C C C 30 A A U C U U U U R C
31 Avanço nas tecnologias de carros híbridos e elétricos – importância na  matriz energética nacional e mundialC U C C U C 31 U A A A C A A A A
32 Eficiência Energética mundial U U C U U C U 32 A A A A A A A A
33 Evolução no setor produtivo de etanol no que diz respeito a gestão das empresasC C C C C U C 33 A C C A C R C
34 Evolução do setor de distribuição/logística de combustíveis com foco no etanol C U C C C U U C 34 C R A A R U
35 Consolidação do setor sucroalcooleiro nos países produtores U U C C C C U C U U C C 35 C U A R U
36 Comportamento de NOCs e IOCs frente ao etanol U C C C C C C C C C C U C 36 U R R C
37 Logística de matérias-primas para etanol nos países produtores U U C C U 37 A A R
38 Pressão da sociedade internacional - Conscientização do consumidor U C C U U U U U C U 38 U A
39 Sustentabilidade do Etanol como combustível U U U C C U U U U U U U U U U U U 39 U
40 Produção de cana-de-açúcar mundial C U U C U C C C C C C C C C C C U 40

COMMANDS
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O procedimento matemático necessário para obter as variáveis hierarquizadas é 

feito através da exponenciação da matriz estrutural, que é obtida com o uso da seguinte 

fórmula:  

 

Fórmula CHIVAS  

 

A = I + M + M2/2! + M3/3! + ... + Mp/p! 

 

- “M p” é a matriz de hierarquização, sendo “M” a matriz estrutural e “p” a 

potência na qual a classificação se estabiliza. “Mp” é uma matriz divergente (os 

seus elementos crescem exponencialmente). 

 

- “A” é a matriz resultante. “I” é a matriz identidade, “p” é a potência na qual 

a matriz “A” se estabiliza (até a primeira casa decimal) e “p!” é o fatorial de “p”. 

Esta fórmula introduz a exponencial de matrizes, que tende para “eM” quando “p” 

tende a infinito. 

 

Neste caso, onde usamos o modelo CHIVAS:  

 

A expressão da matriz A mostra que são acumuladas as influências diretas 

e indiretas de todas as matrizes potências até à potência p em que a matriz A se 

estabiliza. Esta estabilidade deriva do mecanismo de divisão pelo fatorial da 

potência (p!), que atua como se fosse um mecanismo de “penalização” do peso 

das influências indiretas. Estas proliferam de forma exponencial e a divisão por 

p! permite combinar as influências de distâncias maiores com as de distâncias 

menores. Também se pode considerar que as influências indiretas de alta 

potência levam um certo tempo a maturar, sendo que as influências diretas e de 

curta distância devem normalmente se realizar no curto prazo (MARQUES, 

2008). 
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Assim, para cada variável listada, obteve-se um valor para sua motricidade e outro 

para sua dependência. Na Tabela 6 a seguir, encontram-se estes valores: 

 

Tabela 6 – Motricidade e dependência das variáveis 

VARIÁVEIS / DIMENSÃO Valores 

#   Econômicas Motricidade Dependência 

1 Taxa de Crescimento do PIB (EUA, Europa, China, Japão) 200.721 245.965 

2 Volume de Comércio Mundial 853.279 460.582 

3 Grau de Segurança Energética (EUA, Europa, China, Japão) 506.914 619.135 

4 Taxa de juros dos principais países (EUA, Europa, China, Japão) 281.886 108.137 

5 Incentivos fiscais à indústria do etanol (mundo) 475.678 539.372 

6 Disponibilidade de crédito Mundial (Financiabilidade) 314.842 838.040 

# Políticas   

7 Acordos de Comércio Internacional 486.689 563.860 

8 Política ambiental dos países produtores de etanol 419.523 320.099 

# Ambientais   

9 
Pressão da sociedade internacional (Ameaça às reservas ambientais nos 

países produtores) 
437.181 344.887 

10 Disponibilidade da água nos países produtores de etanol 428.582 184.243 

11 Disponibilidade de terras para a produção de etanol (novas fronteiras)  464.650 418.478 

12 Reconhecimento do “Valor Ambiental” do etanol pelo consumidor 537.467 104.073 

13 Análise de ciclo de vida (emissão de CO2) do etanol 578.317 109.600 

14 Restrição à emissão de CO2 (mundo) 652.509 165.283 

15 Mercado de Crédito de Carbono (mundo) 319.678 161.047 

# Legal   
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16 Regulação do setor sucroalcooleiro nos países produtores 503.287 676.945 

17 Políticas públicas de incentivo ao setor (mundo) 439.786 670.641 

# Comercial   

18 Barreiras tarifárias e não tarifárias para o etanol 405.678 406.784 

19 Preço do Açúcar internacional  344.238 506.576 

# Sociais   

20 
Concorrência da produção de etanol com a produção de alimentos nos 

países produtores 
368.310 330.677 

# Indústria do Etanol   

21 Investimento em P&D de etanol de lignocelulose 257.668 483.824 

22 Produção de etanol de lignocelulose mundial 375.490 607.444 

23 Demanda mundial de açúcar  539.911 133.049 

24 Preço da gasolina internacional 477.940 277.008 

25 Custos de Produção e competitividade do etanol como combustível 379.523 698.758 

26 Custos e viabilidade de produção de etanol de 2ª geração 450.099 563.168 

27 
Custos de oportunidade para o arrendador da terra para a produção de 

cana 
205.117 301.507 

28 
Metas de obrigatoriedade na utilização de etanol nos países 

desenvolvidos 
587.423 225.373 

29 Preço do etanol internacional 419.453 555.187 

30 Adoção de veículos flex-fuel (mundo) 477.191 528.541 

31 
Avanço nas tecnologias de carros híbridos e elétricos – importância na 

matriz energética nacional e mundial 
254.954 188.994 

32 Eficiência Energética mundial 217.634 111.388 

33 
Evolução no setor produtivo de etanol no que diz respeito a gestão das 

empresas,  investimentos em tecnologia e aumento da produção 
279.038 525.448 
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34 
Evolução do setor de distribuição/logística de combustíveis com foco no 

etanol (mundo) 
275.880 443.967 

35 Consolidação do setor sucroalcooleiro nos países produtores 347.617 506.707 

36 Comportamento de NOCs e IOCs frente ao etanol10 340.218 715.107 

37 Logística de matérias-primas para etanol nos países produtores 154.056 520.074 

38 
Pressão da sociedade internacional (Condições de trabalho nos 

Canaviais dos países produtores) 
304.108 160.647 

39 Sustentabilidade do Etanol como combustível 450.676 244.572 

40 Produção de cana-de-açúcar mundial 365.410 665.193 

Fonte: Este trabalho utilizando o modelo URCA-CHIVAS 

 

Finalmente, para classificar definitivamente as variáveis pela sua motricidade ou 

dependência é necessário confrontar seu valor de motricidade contra seu valor de 

dependência, conforme a lista abaixo: 

 

- Alta motricidade e baixa dependência: variável motriz. 

- Alta dependência e baixa motricidade: variável dependente. 

- Alta motricidade e alta dependência: variável de ligação. 

- Baixa motricidade e baixa dependência: variável desconectada. 

 

Depois de calculadas estas inter-relações entre variáveis é possível observar a 

distribuição destas no plano Motricidade x Dependência, representado por um gráfico que 

classifica as variáveis (motriz, dependente, de ligação ou desconectada) segundo seu 

posicionamento (quadrante). Duas linhas são traçadas no gráfico para a classificação das 

variáveis, uma em paralelo ao vértice horizontal e outra paralelo ao vértice vertical. Estas 

linhas são referentes à média das motricidades (horizontal) e à média das dependências 

                                                 
10 NOC significa National Oil Corporations, sigla que representa as grandes empresas de petróleos com 
cotrole estatal. IOC significa International Oil Corporations e representa as grandes empresas de petróleo 
com controle não-estatal. 
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(vertical), como pode ser visto no Figura 10 abaixo (MARQUES, 2008). Estas médias 

são iguais. 

 

Figura 10 – Gráfico Motricidade x dependência das Variáveis 
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Fonte: Este trabalho utilizando o Modelo URCA-CHIVAS 

 

O Plano Motricidade x Dependência identifica as variáveis motrizes conhecidas 

como incertezas críticas, e que por sua vez serão adotadas na matriz morfológica com o 

objetivo de descobrir cenários alternativos. A seguir, identificamos e definimos cada uma 

das dez variáveis críticas geradas pelo modelo. As variáveis são citadas na ordem 

hierárquica gerada pelo modelo ( da mais motriz para a menos motriz). Para cada variável 

se indica a dimensão a que pertence. 

 

Variáveis motrizes/Incertezas críticas 

 

1) Restrição à emissão de CO2 (mundo) – Dimensão: Ambiental 

 

Internacionalização do Etanol 
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Esta variável representa como será a política ambiental, no âmbito mundial, em 

relação a emissão de CO2 (dióxido de carbono) – gás resultante da queima de 

combustíveis fósseis, principalmente, pelo setor industrial e de transporte, e um dos gases 

causadores do “Efeito Estufa” na Terra. Atualmente, os países se dividem em 3 grupos: 

(i) Os países que se preocupam com as emissões; (ii) os países que querem eliminar e; 

(iii) os países que estão preocupados com as consequências econômicas.   

 

2) Metas de obrigatoriedade na utilização de etanol nos países desenvolvidos - 

Dimensão: Indústria  

 

Diversos países estão estipulando percentuais obrigatórios de uso de etanol para 

ser misturado à gasolina devido as características sócio-ambientais favoráveis do etanol. 

Esta variável representa o grau de comprometimento destes países em adotar esta 

mistura, assim como, a adoção destas metas por novos países. 11 

 

3) Análise de Ciclo de Vida (emissão de CO2) do etanol - Dimensão: Ambiental 

 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) avalia todos os estágios do ciclo de vida de 

um produto, desde a aquisição da matéria prima até a disposição dos resíduos, 

identificando, quantificando e avaliando os impactos ambientais acumulados ao longo do 

ciclo. Ou seja, com esta análise deseja-se mensurar se o etanol é realmente um 

combustível sustentável, do ponto de vista ambiental, considerando todo seu processo de 

produção. 

 

4) Demanda mundial do açúcar - Dimensão: Indústria 

 

Esta variável representa o comportamento do mercado consumidor de açúcar no 

âmbito mundial.  

 

                                                 
11 A mistura de etanol na gasolina, no Brasil se inicou na década de 1930. 
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5) Reconhecimento do “Valor Ambiental” do etanol pelo consumidor - Dimensão: 

Ambiental 

 

Esta variável representa o grau de conscientização do consumidor, no âmbito 

mundial, que utilizando o etanol como combustível ele estará ajudando a diminuir a 

emissão de CO2 por combustíveis mais poluentes (principalmente, de origem fóssil) e, 

conseqüentemente, ajudando a diminuir o “Efeito Estufa” no planeta. 

 

6) Preço da gasolina internacional - Dimensão: Indústria 

 

Esta variável representa o comportamento do preço da gasolina comercializada no 

mercado internacional. Por o etanol ser um bem substituto, o preço da gasolina  

influenciará diretamente o preço do etanol combustível. 

 

7) Sustentabilidade do etanol a partir da cana-de-açúcar - Dimensão: Indústria 

 

Há diversos questionamentos sobre a o etanol como combustível limpo e 

sustentável. Isso ocorre, principalmente, devido aos problemas associados à produção de 

etanol a partir do milho (ex. balanço negativo de energia, ou seja, se gasta mais energia 

para se produzir o etanol do que ele gera). Esta variável representa o grau de 

divulgação/aceitação, no âmbito mundial, da comprovação da sustentabilidade do etanol 

oriundo da cana-de-açúcar. 

 

8) Pressão da sociedade internacional - Conscientização do consumidor (Ameaça às 

reservas ambientais nos países produtores de etanol) - Dimensão: Ambiental 

 

Esta variável representa o grau de conscientização do consumidor, no âmbito 

mundial, em relação ao modo de como é produzido o etanol que ele está consumindo 

relativo ao avanço das áreas utilizadas no cultivo da cana-de-açúcar sobre as reservas 

ambientais nos países produtores deste produto. 
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9) Disponibilidade da água nos países produtores de etanol - Dimensão: Ambiental 

 

A água é um produto vital para a vida e tem-se preocupado com a sua escassez no 

futuro. Como o processo de produção de etanol utiliza uma quantidade considerável de 

água (tanto no cultivo para a irrigação como no e processo de produção), esta variável 

representa a disponibilidade do uso de água para a produção de etanol nos países 

produtores deste produto. 

 

10) Política ambiental dos países produtores de etanol - Dimensão: Política 

 

Esta variável representa o comprometimento com que os principais países 

produtores de etanol legislam e aplicam suas políticas ambientais com rigor regulando o 

mercado produtor destes países. 

 

Observa-se que as dez variáveis identificadas como mais importantes para o 

futuro do mercado mundial do etanol têm a seguinte caracterização:  

 

- Ambientais: cinco; 

- Indústria do etanol: quatro; 

- Política: uma.  

 

Isto demonstra que o futuro do mercado mundial de etanol será decidido com 

base, principalmente, nas questões ambientais. 
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISE DOS ATORES E OBJETIVOS - MACTO R 

 

Os atores, no sistema que está sendo estudado, possuem vários graus de liberdade 

que poderão ser exercidos, através de suas ações estratégicas, a fim de atingir seus 

objetivos. Identificando e estudando estes atores, podemos identificar a convergência 

(alianças) ou divergências que podem ocorrer entre eles. Para facilitar o estudo dos atores 

envolvidos no sistema, usaremos o modelo MACTOR, criado por Michel Godet. 

 

O modelo MACTOR foi concebido para interpretar estas incertezas, sendo sua 

aplicação integral complexa demais para este estudo. Por isso, no presente trabalho é 

usado o núcleo central do modelo, que é desenvolvido conforme as etapas apresentadas a 

seguir (MARQUES, 2008). 

 

6.1 A lista de Atores e seus objetivos 

 

Segundo Ribeiro (2007), inicialmente neste tipo de estudo, é feita a identificação 

dos atores mais relevantes do sistema e que, conseqüentemente, têm uma maior 

influência sob as variáveis-chaves apresentadas pela análise estrutural. Esta identificação 

é possível utilizando-se a reflexão já realizada na análise ambiental e discussão com 

especialistas.  

 

Assim, através de entrevista com pessoas chaves da indústria do etanol e 

funcionários da área da Estratégia da Petrobras e da PBIO, foram identificados e listados 

os principais atores que influenciam a indústria do etanol, bem como os objetivos 

particulares e gerais correspondentes. 

 

Posteriormente, são identificados os objetivos que estes atores podem ter no 

cenário. Os objetivos são identificados dentro dos subsistemas temáticos debatidos pelos 

especialistas na análise estrutural. É importante salientar que, no início, cada ator é 

analisado individualmente, observando ao final seu poder de influência no sistema, 
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determinado via modelo MACTOR. Atores de alto poder de influência patrocinam 

cenários com maiores chances de tornarem-se realidade (MARQUES, 2008). 

 

Os atores vão se aliar ou conflitar em função dos seus interesses quanto aos 

vários objetivos identificados. Assim, a próxima etapa consiste em relacionar 

cada ator com os objetivos, indicando se o ator é a favor, contra ou neutro em 

relação ao objetivo. Um autor poderá ser contra ou a favor de certo objetivo 

por razões próprias ou por julgar que deve se posicionar tendo em vista o 

interesse de outros atores (aliados ou concorrentes) sobre o objetivo. Se dois 

atores são a favor de certo objetivo, eles se aliarão para atingi-lo. Se tiverem 

interesses divergentes, entrarão em conflito em relação a este objetivo. Se 

forem neutros (isto é, se não têm interesse no objetivo), esta situação não é 

contada como aliança nem como conflito, mas pode ser um ponto de 

negociação entre os atores. As relações atores x objetivos formam uma matriz, 

a partir da qual o modelo identifica as alianças e conflitos (MARQUES, 2008, 

pg. 49). 

 

A lista com dos atores identificados, e suas descrições, se encontra a seguir: 

 

1) Governo de países produtores de etanol (GovProd) 

 

Governo de países com relevância no cenário mundial como produtores de etanol 

no médio prazo com potencial para exportação. Neste caso, pode-se exemplificar o 

Brasil. 

 

2) Governo de países consumidores de etanol (GovCons) 

 

Governo de países com relevância no cenário mundial como consumidores de 

etanol no médio prazo e com potencial para importação. Atualmente, neste grupo podem-

se exemplificar os países desenvolvidos, grandes consumidores de combustíveis como 

EUA, Japão, China e Comunidade Européia. 

 

3) Empresas de energia (EmpEnerg) 
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Grandes multinacionais da indústria de energia que investem atualmente em 

energias renováveis, que produzem ou pretendem ser produtores de etanol. Pode-se 

exemplificar, atualmente, empresas como Petrobras, Shell, Exxon, etc. 

 

4) Empresas da Agroindústria (EmpAgro) 

 

Grandes multinacionais da indústria de alimentos que investem atualmente em 

energias renováveis, que produzem ou pretendem ser produtores de etanol. Pode-se 

exemplificar, atualmente, empresas como Bunge, ADM, Dreyfus, etc. 

 

5) Produtores de etanol independentes (ProdIndep) 

 

Produtores independentes como usinas de etanol de médio e grande porte. 

 

6) Órgãos de Regulação Ambiental (OrgAmb) 

 

Órgãos responsáveis por estabelecer regras e fiscalização, ou seja, garantir que a 

legislação ambiental está sendo cumprida pelas empresas. 

 

7) Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 

Órgão internacional responsável por regular o comércio entre países. 

 

8) Sociedade (Socied) 

 

Parcela da sociedade consumidora de etanol como combustível e que também 

exerce influência através da conscientização ambiental. 

 

9) Centros de Pesquisa para o Etanol Combustível (PesqEt) 
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Centros de pesquisa de empresas privadas, universidades e governos dedicados a 

pesquisa e desenvolvimento do etanol como combustível. 

 

10) Organizações Ambientais não-governamentais (OngAmb) 

 

Organizações independentes que objetivam defender ações que preservem o meio 

ambiente. 

 

11) Empresas da Indústria Automobilística (EmpAuto) 

 

Grandes empresas do setor automobilístico mundial. 

 

12) Força de Trabalho (ForcTrab) 

 

Pessoas empregadas em empresas da cadeia de produção do etanol. 

 

A seguir, a lista com os objetivos identificados e suas siglas: 

 

1) Aumento da produtividade – AumProd; 

2) Quebra de barreiras alfandegárias – QuebraBarr; 

3) Diminuição de grau de emissão de CO2 – DimCO2; 

4) Mercado Regulado com regras claras e efetivas – MarcReg; 

5) Conscientização do Consumidor – ConsCon; 

6) Proteção dos Recursos Naturais – ProtRec; 

7) Preço competitivo para o Etanol – PreçoEt; 

8) Garantia de suprimento de Etanol – SprEt; 

9) Desenvolvimento de etanol de segunda geração – SecGerEt; 

10) Expandir Atuação internacional – ExpInt; 
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11) Não concorrência da indústria de combustível com a de alimentos – 

NconCAlim; 

12) Aumentar percentual de mistura obrigatória do etanol da gasolina – 

MistEt; 

13) Segurança Energética – SegEnerg; 

14) Desenvolvimento Agrícola – DesAgr; 

15) Progresso Tecnológico – ProgTec; 

 

6.2 Alianças e Conflitos dos Atores 

 

Depois de levantada as listas de atores e objetivos que serão usadas no estudo, 

parte-se para a etapa de preenchimento da Matriz de Posicionamento. Esta matriz fornece 

informações a respeito da postura dos atores em relação a cada objetivo (a favor, contra, 

neutro ou indiferente. Esta matriz além de mostrar a postura de um ator em relação aos 

objetivos, também demonstra o grau de oposição ou concordância (muito alto, alto, 

médio ou baixo). 

 

Segundo a metodologia MACTOR, determinam-se valores para o grau de relação 

entre os atores e os objetivos. Foi determinado “0” quando a relação é sem interesse e a 

conseqüência de uma ação do ator não é clara. Um número positivo (de 1 a 4) foi 

designado se um ator é a favor de um objetivo e outro negativo (de -1 a -4) se o ator é 

contra. Quanto maior o número absoluto, maior é a influência (a favor ou contra) do 

objetivo no comportamento, estratégias e alianças do ator.  A Tabela 7 abaixo é a Matriz 

“Atores x Objetivos” preenchida para o presente trabalho: 
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Tabela 7 - Matriz de posicionamento Atores x 

Objetivos
AumProd QuebraBarr DimCO2 MercReg ConscCons ProtRec PreçoEt SuprEt SecGerEt ExpInt NConcAlim MistEt SegEnerg DesAgr ProgTec

GovProd 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3
GovCons 1 -3 3 3 2 1 -1 3 3 1 3 3 3 1 3
EmpEnerg 2 3 2 2 2 1 3 -2 3 3 1 0 1 0 3
EmpAgro 2 3 2 2 2 1 3 -2 3 3 2 3 1 2 3
ProdIndep 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 1 0 1 1
RegAmb 0 0 3 1 3 3 1 0 1 0 2 1 0 1 0

OMC 0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0
Socied 0 3 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2
PesqEt 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 1 4

OngAmb 0 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
EmpAuto 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 1 1 0 1 0 0 1
ForTrab 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1  

Fonte: Este trabalho utilizando o modelo Mactor, 

 

A partir desta tabela preenchida com auxílio de funcionários da área de Estratégia 

da Petrobras e da PBIO, pode-se identificar alianças e conflitos entre os atores. Abaixo, 

na Figura 11, apresenta-se um grafo que ilustra o resultado de potenciais alianças entre os 

atores: 
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Figura 11 - Grafo de ordem 2 Convergência entre 

Atores

 

Fonte: Este trabalho utilizando o modelo Mactor 

 

 A Figura 11 acima destaca em linhas vermelhas as alianças potenciais mais fortes. 

No presente estudo, demonstram-se fortes alianças entre os seguintes atores: Empresas do 

Ramo Agropecuário, Governo dos Países Produtores de Etanol e Sociedade. O principal 

objetivo para a convergência destes atores são os benefícios que a internacionalização 

pode trazer para o desenvolvimento agropecuário dos países produtores de etanol. Este é 

um claro objetivo que permeia estes três atores. O Governo do País Produtor de Etanol e 

a Sociedade possuem este objetivo porque o desenvolvimento agrário poderá gerar 

riquezas e melhores condições de vida para o trabalhador rural, através da geração de 

empregos e maiores recursos para investimento no campo. Por sua vez, as Empresas 
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Agropecuárias, por elas serem os grandes agentes econômicos do campo, se beneficiarão 

do desenvolvimento agrário através de maiores lucros.  Esta aliança se traduzirá em 

práticas conhecidas como linhas de créditos mais interessantes concedidas pelos governos 

para as empresas agropecuárias e investimentos públicos para infra-estrutura (logística, 

energia, etc.)  

 

Os atores também foram observados sob a perspectiva oposta, analisando as 

maiores divergências e potenciais conflitos entre eles. A Figura 12 abaixo demonstra um 

grafo onde são ilustrados estes potenciais conflitos entre os atores: 
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Figura 12 - Grafo de ordem 2 Divergência entre 

Atores

 

FONTE: Este trabalho utilizando o modelo Mactor 

 

A Figura 12 acima destaca que os principais conflitos ocorrem entre três atores: 

Empresas Agroindustriais, Governos dos Países Consumidores de Etanol e Empresas de 

Energia. A explicação para estes conflitos é, principalmente, a disputa pela proteção de 

mercado que, atualmente, os países consumidores de etanol combustível impõem através 

de barreiras protecionistas. Para as empresas que estão ingressando na cadeia produtiva 

do etanol, tanto as Empresas do Agronegócio quanto as Empresas de Energia, este 

movimento apenas fará sentido se houver abertura dos mercados 

desenvolvidos/consumidores de etanol. E estes, por sua vez, protegem seu mercado com 

fortes barreiras de entrada, de maneira a proteger seus produtores locais. 
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CAPÍTULO 7 - ANÁLISE MORFOLÓGICA E DESCOBERTA DE CE NÁRIOS 

 

A Análise Morfológica foi desenvolvida por Fritz Zwicky - cientista aeroespacial 

e astrofísico suíço-americano - como um método para estruturar e investigar todos os 

relacionamentos contidos em problemas complexos, não quantitativos, multidimensionais 

(Ritchey, 2009). 

 

A Análise Morfológica destina-se a escolher as variáveis e “componentes” a reter 

e as hipóteses (ou configurações) que se consideram como cobrindo o campo das 

possibilidades de evolução de cada variável ou “componente”, sendo que a combinatória 

destas configurações pode originar um grande número de cenários. Seu objetivo é 

explorar o campo das evoluções possíveis, listando as variáveis-chave da Análise 

Estrutural e definindo depois as configurações possíveis que podem revestir no futuro (no 

horizonte temporal escolhido) e explorando a combinatória dessas configurações 

(RIBEIRO, 2007). 

 

Esta é uma técnica que permite configurar todas as situações possíveis para um 

dado sistema, mediante a combinação de diferentes estados das incertezas selecionadas 

dentre os estados de futuro. Identificar e descrever com clareza as incertezas críticas é 

fundamental. Estas incertezas foram identificadas no capítulo anterior e serão utilizadas 

para construir cenários para a internacionalização do etanol combustível. 

 

Recomenda-se que estas incertezas devem dar conta da totalidade do sistema 

estudado, porém, um número demasiado de incertezas torna impossível a análise, do 

mesmo modo que um número muito restrito certamente que a empobrecerá. Daí a 

necessidade de encontrar um equilíbrio. Examinar cada incerteza e definir que estados 

alternativos plausíveis ela pode assumir, assim como, efetuar as combinações dos estados 

alternativos destas incertezas considerando os critérios de consistência será peça chave 

para este processo. 
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Cada incerteza pode assumir várias hipóteses. Optou-se, neste estudo, apresentar 

para cada hipótese, a estratégia do principal ator envolvido. Abaixo, na Figura 13, 

apresenta-se o resultado da Matriz Morfológica.  

 

Esta é uma ótica inovadora que reforça o papel dos atores na explicação dos 

estados futuros possíveis do sistema. Em especial, o apoio de uma coalizão forte de atores 

a uma certa combinação de hipóteses para cada variável crítica permitirá identificar o 

chamado “patrocínio de atores” do cenário. Este patrocínio aumenta a probabilidade de 

relação do cenário. 
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# VARIÁVEIS HIERARQUIZADAS HIPÓTESE A HIPÓTESE B HIPÓTES E C HIPÓTESE D

Restrição à emissão de CO2 
(mundo)

Redução acentuada Redução Gradual Sem Redução Aumento Gradual

Natureza Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Contexto Político e Tecnológico Político e Tecnológico Político e Tecnológico Político e Tecnológico

Estratégia de Atores
Países envolvidos engajados com 

obrigatoriedade
Países envolvidos engajados sem 

obrigatoriedade
Países envolvidos sem 

comprometimento
Países envolvidos sem comprometimento

Comportamento Futuro

Redução acentuada das emissões de
CO2 via introdução de formas
energéticas menos emissoras, ganhos
tecnológicos, pressão social e
imposição de restrições pelos governos. 

Redução gradual das emissões de CO2
via introdução de formas energéticas
menos emissoras, ganhos tecnológicos,
pressão social e fraca imposição de
restrições pelos governos. 

Sem redução das emissões de CO2
devido, principalmente, a falta de
compromisso e penalidade dos países
mais emissores.

Aumento gradual das emissões de CO2
devido a total falta de comprometimento
com o meio ambiente por parte dos
governos dos países emissores.

Metas de obrigatoriedade na 
utilização de etanol nos países 
desenvolvidos

Estabelecimento e cumprimento com 
rigor das metas pelos países

Estabelecimento de metas simbólicas, 
sem pretensão cumprí-las

Natureza Político e Econômico Político e Econômico
Contexto Negociação Política Negociação Política
Estratégia de Atores Países envolvidos engajados Países envolvidos sem comprometimento

Comportamento Futuro

Estabelecimento e cumprimento com
rigor das metas pelos países através de
acordos políticos com penalização para
o não cumprimento das mesmas.

Estabelecimento das metas pelos países
através de acordos políticos sem pretensão
de cumprí-las devido a falta de penalização.

Análise de Ciclo de Vida (emissão 
de CO2) do etanol

Etanol é considerado combustível 
mais limpo e sustentável

Etanol é considerado como 
combustível limpo

Estudos inconclusivos Etanol como "vilão"

Natureza Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
Contexto Tecnológico Tecnológico Tecnológico Tecnológico

Estratégia de Atores
Sociedade engajada para a adoção do 

etanol.
Sociedade engajada para a adoção do 

etanol.
Sociedade não engajada para a adoção 

do etanol.
Sociedade  engajada para a não adoção do 

etanol.

Comportamento Futuro

De acordo com estudos de ACV o
Etanol é considerado combustível que
menos agride o meio ambiente dentre
os combustíveis alternativos

Os estudos de ACV indicam que o
etanol agride tanto o meio ambiente
quanto os outros combustíveis
alternativos

Os estudos de ACV são inconclusivos
em relação ao etanol combustível

Os estudos de ACV concluem que o etanol
é pior para o meio ambiente do que outros
combustíveis alternativos

Demanda mundial do açúcar Redução da demanda Aumento da demanda 
Natureza Econômica Econômica
Contexto Concorrência com alimentos Concorrência com alimentos

Estratégia de Atores
Produtores preferem produzir etanol ao 

açúcar
Produtores preferem produzir açúcar à 

etanol

Comportamento Futuro

Redução da demanda mundial de 
açúcar para fins alimentícios 

ocasionando diminuição demasiada de 
seu preço no mercado internacional

Aumento da demanda mundial de açúcar
para fins alimentícios ocasionando aumento
demasiado de seu preço no mercado
internacional

Reconhecimento do “Valor 
Ambiental” do etanol pelo 
consumidor

Reconhecimento Amplo de 
"Combustível limpo"

"Propaganda enganosa"

Natureza Sócio - Ambiental Sócio - Ambiental

Contexto Concorrência com outros combustíveis Concorrência com outros combustíveis

Estratégia de Atores
Sociedade engajada para a adoção do 

etanol.
Sociedade contra a adoção do etanol

Comportamento Futuro

Sociedade reconhece o etanol como
combustível renovável através de
resultados de pesquisa com este
combustível em relação a seus
benefícios ambientais.

Sociedade reconhece o etanol como 
combustível não renovável pressionando 

governos para a não adoção do mesmo em 
diversos países.

MATRIZ MORFOLÓGICA

1

2

3

4

5

Estabelecimento das metas, porém, sem obrigatorieda de de seu 
cumprimento pelos países

Político e Econômico
Negociação Política

Países envolvidos envolvidos sem obrigatoriedade

Estabelecimento das metas pelos países através de acordos políticos sem 
penalização para o não cumprimento das mesmas.

Demanda moderada
Econômica

Concorrência com alimentos

Produtores indiferentes entre produzir açúcar e etanol

Demanda mundial de açúcar para fins alimentícios se mantém moderada, sem 
ocasionar aumento demasiado de seu preço no mercado internacional

Reconhecimento Restrito de "Combustível limpo"

Sócio - Ambiental

Concorrência com outros combustíveis

Sociedade fragmentada para a adoção do etanol

Apenas parcela da sociedade reconhece o etanol como combustível renovável 
não tendo divulgação destas informações às outras parcelas relevantes da 

sociedade.



 

 
82 

Preço da gasolina internacional Aumento do preço da gasolina Redução do preço da gasolina
Natureza Econômica Econômica

Contexto Concorrência com outros combustíveis Concorrência com outros combustíveis

Estratégia de Atores
Sociedade prefere consumir etanol à 

gasolina
Sociedade prefere consumir gasolina à 

etanol

Comportamento Futuro

Aumento do preço da gasolina
principalmente devido ao crescimento
economico mundial, tornando este
combustível menos atrativo.

Redução do preço da gasolina 
principalmente devido a estagnação 
econômica mundial, tornando este 

combustível mais atrativo.

Sustentabilidade do etanol a partir 
da cana-de-açúcar
Natureza
Contexto
Estratégia de Atores

Comportamento Futuro

Pressão da sociedade internacional - 
Conscient. do consumidor (Ameaça 
às reservas amb. nos países prod. 
de etanol)

Sociedade consciente e impositiva Sociedade indiferente

Natureza Ambiental Ambiental
Contexto Conscientização do consumidor Conscientização do consumidor
Estratégia de Atores Sociedade enganjada Sociedade indiferente

Comportamento Futuro

Sociedade pressiona governos
produtores de etanol para que as
reservas ambientais sejam tratadas
com responsabilidade, próativa,
impondo suas reivindicações.

Sociedade indiferente ao uso inadequado 
das reservas ambientais nos países 

produtores de etanol

Disponibilidade e uso da água nos 
países produtores de etanol
Natureza
Contexto
Estratégia de Atores
Comportamento Futuro
Política ambiental dos países 
produtores de etanol

Política ambiental rigorosa e 
articulada

Política ambiental moderada e 
desarticulada

Natureza Política Política 
Contexto Política Ambiental Política Ambiental

Estratégia de Atores Países envolvidos engajados Envolvimento parcial dos países envolvidos

Comportamento Futuro

Política ambiental responsável e
rigorosa nos países produtores de
etanol preservando os recursos
naturais.

Política ambiental pouco rigorosa e pouco 
articulada dentre os agentes não 
preservando os recursos naturais

# Idéia-Força MUNDO SUSTENTÁVEL
DESENVOLVIMENTO A QUALQUER 

CUSTO

6

7

8

9

10

Preço se mantém moderado

Substituto do petróleo

Econômico - Ambiental
Matérias-primas para produção de etanol.

Econômica

Concorrência com outros combustíveis

Sociedade indiferente

Preço da gasolina se mantém moderado, sendo indiferente para o consumidor 
utilizar etanol ou gasolina como combustível.

Não há questionamentos de que o etanol pode  vir no futuro a substituir o 
petróleo como combustível

Centros de pesquisas com avanços substanciais

Alternativa Energética

Econômico - Ambiental
Matérias-primas para produção de etanol.

Centros de pesquisas com avanços limitados
Ainda há dúvidas se o etanol será um candidato a substituir o petróleo ou se apenas 

mais um combustível alternativo

Sociedade consciente, porém, não impositiva

Ambiental
Conscientização do consumidor

Sociedade comprometida

Sociedade consciente do problemas ambiental, porém, reativa aos fatos, com 
reivindicações fragmentadas.

Disponibilidade de Água

Ambiental
Disponibilidade de Recursos
Países envolvidos engajados

Água disponível para a produção de etanol devido a políticas governamentais 

Escassez de Água

Ambiental
Disponibilidade de Recursos

Países envolvidos sem comprometimento
Escassez de água nos países produtores de etano, prejudicando sua produção e 

Política ambiental rigorosa, porém, pouco articulada dentre os principais agentes 
preservando inadequadamente os recursos naturais.

SUSTENTABILIDADE FRAGMENTADA

Política ambiental rigorosa, porém, desarticulada

Política 
Política Ambiental

Envolvimento parcial dos países envolvidos
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Uma análise de possíveis combinações coerentes dos estados futuros na Figura 13 

permite “descobrir” os cenários mais plausíveis, isto é, aqueles que demonstram maior 

“probabilidade” de acontecer. Estas combinações recebem uma denominação específica, 

“idéia-força”, que sintetiza o significado do cenário. 

 

Como as principais variáveis motrizes são relacionadas ao contexto ambiental, os 

cenários foram pautados neste contexto. Nos capítulos a seguir, são descritos cada um 

dos cenários identificados. 

 

7.1 Cenário “Mundo Sustentável” 

 

A idéia central deste primeiro cenário identificado na matriz morfológica é o 

mundo caminhando para, como o próprio nome sugere, práticas sustentáveis. Supõe-se a 

redução acentuada das emissões de CO2 devido, principalmente, ao engajamento político 

dos principais países emissores deste gás. Este é um cenário que favorece a 

internacionalização do uso de etanol como combustível. 

 

Neste cenário, tem-se a perspectiva de que o etanol será reconhecido como o 

combustível mais sustentável dentre as alternativas aos combustíveis fósseis, havendo 

uma conscientização da sociedade quanto ao benefício de seu uso. Assim, através de 

medidas como, por exemplo, o cumprimento rigoroso das metas de percentual de etanol a 

serem misturadas a gasolina estipuladas pelos governos, ao mesmo tempo em que a 

sociedade pressionará seus respectivos governos pela adoção deste combustível mais 

sustentável, ocorrerá um aumento substancialmente do seu consumo. 

 

Outros fatores contribuintes para um cenário favorável a utilização do etanol 

como combustível são a suposição de uma redução da demanda pelo açúcar alimentício e 

um aumento no preço internacional da gasolina. Primeiro, pela ótica do produtor, como a 

produção de açúcar utilizado na indústria alimentícia é concorrente do etanol, ou seja, 

caso o produtor decida produzir mais açúcar tem-se que produzir menos etanol (e vice-
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versa), uma redução da demanda do açúcar (e conseqüentemente, resultando em preços 

menores) privilegiará o etanol no mix de produção. E segundo, pela ótica do consumidor, 

o fato do etanol ser um produto substituto da gasolina, um aumento deste último devido 

ao crescimento econômico mundial, privilegiará o consumo de etanol. 

 

Por último, neste cenário supõe-se que haverá uma política ambiental responsável 

e rigorosa nos países produtores de etanol preservando os recursos naturais, inclusive a 

disponibilidade de água, necessários para a produção de etanol, garantindo sua 

sustentabilidade. 

 

7.2 Cenário “Sustentabilidade Fragmentada” 

 

A idéia central deste segundo cenário é a manutenção do estado de 

sustentabilidade que presenciamos atualmente. Supõe-se que os principais países 

emissores de CO2 se empenharão em estabelecer metas de redução de emissão deste gás 

através de acordos políticos, porém, sem obrigatoriedade (e sem penalização) para os que 

não as cumprirem. O aspecto econômico ainda impede ações mais relevantes quanto a 

este tema em alguns países (principalmente os mais desenvolvidos e mais poluidores), 

gerando uma situação em que alguns países contribuam mais que outros. Este é um 

cenário que apresenta a internacionalização do uso de etanol como combustível como 

fator potencial. 

 

Como nos dias atuais, é reconhecido o potencial do etanol como alternativa de 

combustível limpo aos combustíveis fósseis, porém, não há ainda reconhecimento 

absoluto quanto a sua sustentabilidade, principalmente, em relação as análises de ciclo de 

vida que medem seu benefício ao longo de toda a cadeia de produção.  A conscientização 

da sociedade está sendo construída, porém, apenas parcela da sociedade reconhece o 

etanol como combustível renovável, não tendo divulgação destas informações às outras 

parcelas relevantes da sociedade. 
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A demanda mundial de açúcar para fins alimentícios se mantém moderada, sem 

ocasionar aumento demasiado de seu preço no mercado internacional e o preço da 

gasolina se mantém moderado, sendo indiferente para o consumidor utilizar etanol ou 

gasolina como combustível. 

 

Por último, neste cenário supõe-se que haverá uma política ambiental rigorosa, 

porém, pouco articulada dentre os principais agentes, preservando inadequadamente os 

recursos naturais nos países produtores de etanol, inserindo uma insegurança em relação 

ao suprimento mundial do mesmo. 

 

7.3 Cenário “Crescimento a Qualquer Custo” 

 

A idéia central deste terceiro e último cenário é o mundo caminhando para, como 

o próprio nome diz, um crescimento a qualquer custo, ou seja, o objetivo dos governos é 

crescer suas respectivas economias independente dos danos causados ao meio ambiente, 

ou seja, um crescimento que não é sustentável em longo prazo no contexto ambiental. 

Supõe-se que não há redução das emissões de CO2 (podendo até em haver um aumento 

gradual) devido, principalmente, a falta de compromisso e penalidade dos países mais 

desenvolvidos. O aspecto econômico é dominante nas tomadas de decisões deixando as 

questões ambientais em segundo plano. Este conjunto de hipóteses gerará um menor 

consumo de etanol, desfavorecendo sua internacionalização. 

 

Igual ao cenário “Sustentabilidade Fragmentada”, é reconhecido o potencial do 

etanol como alternativa de combustível limpo aos combustíveis fósseis, porém, não há 

ainda reconhecimento absoluto quanto a sua sustentabilidade, principalmente, em relação 

as análises de ciclo de vida que medem seu benefício ao longo de toda a cadeia de 

produção.  Ainda há dúvidas se o etanol será um candidato a substituir o petróleo ou se 

apenas mais um combustível alternativo. A conscientização da sociedade está sendo 

construída, porém, apenas parcela da sociedade reconhece o etanol como combustível 



 

 86

renovável, não tendo divulgação destas informações às outras parcelas relevantes da 

sociedade. 

 

Supõe-se aumento da demanda mundial de açúcar para fins alimentícios 

ocasionando aumento demasiado de seu preço no mercado internacional. Este aumento 

fará com que o açúcar se torne mais atraente para a produção sob a ótica do produtor, 

podendo ocasionar diminuição da oferta de etanol. Também supõe-se redução do preço 

da gasolina, principalmente, devido a estagnação econômica mundial, tornando este 

combustível mais atrativo do que o etanol, sob a ótica do consumidor. 

 

Por último, neste cenário é considerado que haverá uma política ambiental pouco 

rigorosa e pouco articulada dentre os agentes dos países produtores de etanol não 

preservando os recursos naturais adequadamente, inserindo uma insegurança em relação 

ao suprimento mundial do mesmo. 
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CAPÍTULO 8 - ESTRATÉGIA DA PETROBRAS BIOCOMBUTÍVEL À LUZ 

DOS CENÁRIOS 

 

Após identificar os possíveis cenários, neste capítulo serão descritas as estratégias 

a serem adotadas pela PBIO em relação à internacionalização do etanol, levando em 

consideração os resultados da análise MACTOR e cenários da Análise Morfológica. 

 

8.1 A Petrobras Biocombustível S.A.  

 

 A Petrobras Biocombustível (PBIO) é uma subsidiária integral da Petrobras - 

Petróleo Brasileiro S.A. , que iniciou suas atividades em 15 de julho de 2008, com a 

missão de desenvolver e gerir projetos de biocombustíveis fortalecendo a atuação da 

Petrobras nesse segmento. 

 

A companhia trabalha de forma integrada com as demais áreas do Sistema 

Petrobras, tais como logística e comercialização, de forma a explorar sinergias, visando 

potencializar novos mercados e garantir os mercados existentes de forma competitiva. Foi 

criada com o objetivo de concentrar todas as áreas que se encontravam dispersas pelo 

grupo e que, direta ou indiretamente, trabalhavam com etanol e biodiesel.  

 

Mesmo sendo uma empresa com pouco tempo de existência, a PBIO apresenta 

fortes metas de produção e investimentos para os próximos anos que, caso sejam 

concretizados, será uma das maiores empresas produtoras de etanol do Brasil.  

 

Seu Plano de Negócios prevê investimentos de US$ 2,4 bilhões no segmento de 

produção de biodiesel e etanol para o período de 2009-2013. Este montante faz parte do 

total de US$ 2,8 bilhões destinados pela Petrobras ao negócio de biocombustíveis, que 

prevê também US$ 400 milhões para infra-estrutura logística, como a construção de 

alcooldutos. A Petrobras destinará ainda US$ 530 milhões neste período para pesquisas 
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em biocombustíveis. Do total dos US$ 2,4 bilhões, a PBIO pretende investir 80% em 

etanol e 20% em biodiesel.  

 

Para o segmento de etanol, a meta é atingir a produção em parceria de 3,89 

bilhões de litros em 2013, voltada para o mercado externo e interno. 

 

8.2 A PBIO e a Análise MACTOR 

 
 Através da análise MACTOR realizada no presente estudo, obteve-se possíveis 

alianças e conflitos dos atores através da convergência/divergências de seus objetivos.  

 

Na Figura 11 (contida no item 6.2), pode-se observar o resultado da análise 

MACTOR em relação às possíveis alianças entre os atores. Nesta figura é demonstrado 

que, em um cenário de internacionalização do uso do etanol, os atores Sociedade, 

Empresas de Agronegócio e o Governo dos Países Produtores de Etanol possuem as 

maiores convergências em seus objetivos. Como relatado no capítulo 6.2, o principal 

objetivo identificado em comum destes três atores é o desenvolvimento agrícola dos 

países produtores de etanol. Desta forma, a PBIO se insere nesta aliança com duas 

vertentes: de um lado, ela possui interesses similares aos das Empresas Agrárias que são 

o crescimento de sua atividade, objetivando o lucro e maior participação de mercado. Por 

outro lado,  ela é uma empresa, indiretamente, controlada pelo governo brasileiro, ou 

seja, ele é o seu principal acionista e controlador, tomando, em última instância, suas 

principais decisões. 

 

Desta forma, a PBIO deverá adotar nesta aliança a estratégia de ser uma grande 

empresa do mercado de etanol brasileiro buscando sempre um equilíbrio: por um lado, 

deverá ser uma empresa exemplar em sua atuação, com a finalidade de ser um modelo a 

ser seguido pelas outras empresas agropecuárias do mercado de etanol, principalmente, 

em questões relevantes que atingem diretamente a sociedade, como as ambientais e as 

trabalhistas. Acredita-se que, desta forma, ela alavancará o patamar das condições sócio-

ambientais do campo impedindo que o desenvolvimento deste mercado seja feito de 
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forma socialmente incorreta. Por outro lado, a PBIO deverá atuar de forma empresarial, 

ou seja, deverá buscar melhorias contínuas na eficiência de suas operações, na sua gestão, 

na sua produtividade e em seus resultados, buscando sua lucratividade para competir no 

mercado internacional. 

 

Na Figura 12 (contida no item 6.2), pode-se observar o resultado da análise 

MACTOR em relação aos possíveis conflitos entre os atores. Nesta figura é demonstrado 

que os atores, Empresas de Agronegócio e Empresas de Energia, e o Governo dos Países 

Consumidores de Etanol possuem as maiores divergências em seus objetivos. Como 

relatado no capítulo 6.2, as Empresas de Agronegócio e as Empresas de Energia que 

estão entrando no mercado de etanol possuem o interesse de entrar nos maiores mercados 

consumidores deste produto, porém, os Governos dos principais Países Consumidores de 

Etanol protegem seus mercados através de barreiras protecionistas, a fim de resguardar 

seus produtores locais.  

 

Em um possível cenário de conflito entre estes atores, a PBIO deverá adotar uma 

estratégia de aliança com as Empresas do Agronegócio Produtoras de Etanol com o 

objetivo de pressionar os Países Consumidores a adotarem um aumento na utilização 

deste produto através de comprovações científicas dos benefícios que o etanol traz para a 

redução do aquecimento global quando utilizado em grande escala na economia como 

combustível. Nesta aliança, poderão unir forças através financiamento de pesquisas, de 

promoção do uso de biocombustíveis por diversos países do mundo, tanto desenvolvidos 

como os em desenvolvimento e nas influências nas políticas públicas. 

 

8.3 A PBIO e a Estratégia de Internacionalização 

 

 Foram identificados no capítulo 6 deste estudo, através da Análise Morfológica, 

três possíveis cenários, são eles: “Mundo Sustentável”, “Sustentabilidade Fragmentada” e 

“Crescimento a Qualquer Custo”. Sob a ótica da internacionalização do etanol, cada um 

destes cenários apresenta vantagens e desvantagens distintas. Os cenários “Crescimento a 
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Qualquer Custo” e “Sustentabilidade Fragmentada” são baseados em hipóteses que não 

favorecem utilização do etanol como combustível no âmbito mundial dificultando sua 

transformação em uma commodity. Assim, a análise feita neste capítulo será limitada ao 

cenário “Mundo Sustentável”, em um cenário onde, resumidamente, o etanol será 

reconhecido como o melhor combustível renovável alternativo aos combustíveis de 

origem fóssis, não haverá barreiras protecionistas nos mercados consumidores e ele será 

comercializado como uma commodity internacional. Esta escolha também se deve ao 

tempo limitado para a elaboração da dissertação. 

 

Motivos para a Internacionalização 

 

A literatura sobre a internacionalização de empresas reconhece que a expansão 

das atividades internacionais pode assumir várias formas.  

 

Dunning (1998) identifica quatro principais motivações para a internacionalização 

de empresas: (i) a busca por novos mercados; (ii) a busca por novas fontes de recursos; 

(iii) a ênfase na eficiência dos mercados globais; e (iv) a busca de ativos estratégicos. As 

duas primeiras são motivos para iniciar o processo de internacionalização. As duas 

últimas são maneiras de gerir os mercados, os riscos e os ativos internacionais (Bartlett; 

Ghoshal 1987).  O desejo de crescimento das empresas, muitas vezes estagnado devido à 

maturação dos mercados domésticos e a necessidade de acessar capital mais barato são 

exemplos desta visão. 

 

Johanson e Vahlne (1977) analisam a internacionalização como processo de 

aprendizagem. Outros motivos são estudados pela literatura como: aquisição de 

competências para operar fora do país de origem, acompanhamento do cliente (Rocha; 

Arkader, 2000 et al.), valorização da marca (Rubin;Rocha, 2004 et al.) dentre outros. 

Muitas vezes, as empresas são atraídas por oportunidades que se apresentam, sem que 

haja por detrás da decisão tomada uma intenção prévia e explícita de internacionalização. 
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Poucos destes motivadores supracitados se aplicam ao caso da PBIO. Ela atua no 

Brasil onde há um grande mercado interno existente e possui a maior distribuidora do 

país, a BR Distribuidora, pertencente ao mesmo grupo econômico. Assim, o motivador de 

procurar novos mercado apenas se aplicará a PBIO após ela suprir o mercado distribuído 

pela BR Distribuidora e algumas outras distribuidoras do país.  

 

Pelo fato de pertencer ao grupo Petrobras, a PBIO pode acessar recursos de forma 

relativamente barata, devido as garantias que sua holding pode oferecer. Então, o 

motivador de acessar recursos mais baratos apenas se aplicará se, no futuro, a PBIO não 

puder usufruir destas garantias. 

 

O Brasil, país de origem da PBIO, é o segundo maior produtor de etanol do 

mundo e o maior exportador, possuindo a maior rede de logística e distribuição de etanol 

mundial. Assim, acredita-se que o potencial de aprendizagem, nas etapas produtivas da 

cadeia de suprimento estará mais focado no mercado interno do que externo. Entretanto, 

para fins de aprendizado de um específico mercado consumidor, a internacionalização é 

válida, pois cada mercado consumidor possui suas características próprias. 

 

Acredita-se que o motivador de valorização da marca, no caso da PBIO, é o que 

mais se aplica. Pelo fato de fazer parte do Grupo Petrobras, uma empresa de energia 

presente em diversos países, com sua produção predominantemente em petróleo, a 

produção e comercialização de um combustível reconhecidamente sustentável junto com 

toda sua divulgação, valorizará a marca de todo o grupo junto a seus mercados de 

atuação, devido, principalmente, ao apelo ambiental que o etanol possui e pelo fato, 

também, da questão ambiental ser permanente sensível para as empresas produtoras de 

petróleo.  

 

Por último, outro motivador para a sua internacionalização é o fato de favorecer a 

criação de um mercado internacional com novos produtores em diferentes regiões que 

trará a vantagem de dar mais segurança aos compradores. 
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Localização 

 

Uma vez que a empresa decide internacionalizar-se, a questão-chave é definir 

para quais mercados deve dirigir seus esforços. A resposta racional seria, evidentemente, 

iniciar por aqueles com maior potencial, ou seja, pelos países desenvolvidos. Na prática, 

todavia, a maioria das organizações não procede dessa forma. Em geral, um país 

desenvolvido abriga um mercado sofisticado, com clientes que exibem níveis mais 

elevados de exigência que os necessários para que uma empresa se mantenha competitiva 

em seu próprio país. Essa sofisticação funciona como barreira de entrada. Além disso, 

competidores já estabelecidos, maiores e agressivos muitas vezes criam obstáculos 

intransponíveis para quem deseja explorar um mercado mais desenvolvido (Tanure, 2007 

et al). 

 

Outra dificuldade é que muitas vezes a empresa não dispõe de recursos e 

conhecimentos mínimos para operar nos mercados em questão. Por exemplo, não 

conhece o idioma, a estrutura do mercado, as preferências dos clientes, a legislação, 

normas técnicas ou práticas locais de negócio. Isso faz com que ela inicie a 

internacionalização em um mercado que tenha instituições e cultura mais parecidas com 

as suas, ou seja, em que haja menor distância psíquica em relação ao país de origem. 

Assim, o conceito de distância psíquica é adequado para explicar esse comportamento de 

acesso aos mercados internacionais. Vahlne e Wiedershein-Paul (1977) relacionam 

distância psíquica a fatores que impedem ou dificultam o fluxo de informações entre 

fornecedores e clientes. Nordstrom e  Vahlne (1994) relacionam a “fatores que impedem 

ou dificultam a aprendizagem de empresas sobre um ambiente internacional”. Por sua 

vez, O´Grady e Lane (1996) definem o termo como “o grau de incerteza de uma empresa 

sobre um mercado internacional, resultante de diferenças e outras dificuldades de 

negócios que representam barreiras para o aprendizado sobre o mercado e para o 

estabelecimento de operações internacionais” (Tanure, 2007 et al). 
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A produção brasileira de etanol é feita a partir da cana-de-açúcar, o que já é 

reconhecida como a matéria-prima que oferece maior eficiência e produtividade para a 

produção de etanol atualmente, assim como, melhor benefício ambiental. Desta forma, 

acredita-se que mercados desenvolvidos não seriam problemas para a PBIO devido à 

grande diferenciação de seu produto, supondo sua fácil aceitação nestes mercados, 

mesmo sendo considerados mercados mais exigentes e sofisticados. Isto, naturalmente, 

considerando a hipótese de exportação.  

 

Acredita-se, também, que iniciar a internacionalização em mercados que 

contenham instituições e cultura mais parecidas com as do Brasil minimizará o que os 

autores chamam de distância psíquica. Assim, para exemplificar, podem-se identificar 

três regiões com estas características: a primeira é Portugal devido ao passado em comum 

deste país como colonizador do Brasil, além de diversos aspectos culturais em comum 

conseqüentes desta colonização, como o uso da língua portuguesa, grandes quantidade de 

brasileiros que lá residem, menor distância geográfica dentre os países europeus, dentre 

outros. Mesmo não sendo um mercado grande, seria a porta de entrada e de aprendizado 

para o continente europeu. A segunda região identificada é a Flórida, estado do Sul dos 

Estados Unidos da América. Esta região possui um grande número de imigrantes 

brasileiros que lá residem, além de ter possuir um grande fluxo turístico entre o Brasil e 

esta região, além do grande mercado existente. Adicionalmente, é uma região com 

grandes preocupações ambientais onde o etanol da cana-de-açúcar, acredita-se, seria 

muito bem recebido. Outra localização identificada são os países da África portuguesa, 

ou seja, países como Angola e Moçambique. Mesmo não possuindo grande mercado 

consumidor, além do idioma em comum, o clima é favorável ao plantio da cana-de-

açúcar, podendo-se replicar as vantagens produtivas da cana-de-açúcar brasileira.  

 

É bom lembrar que está sendo considerado um cenário onde as barreiras tarifárias 

para o etanol inexistem e que estas duas localizações são apenas exemplos para ilustrar 

aplicabilidade dos conceitos da literatura apresentada, com o objetivo de trazer 

informações para discutir o processo de internacionalização. 
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Como e o que Internacionalizar 

 

Segundo Dunning (1988), estratégias internacionais das empresas são ditadas em 

grande parte pelas vantagens competitivas desenvolvidas por elas em seus países de 

origem. À medida que crescem e ganham escala em seus países de origem, as empresas 

desenvolvem competências que se traduzem em vantagens específicas. Além disso, as 

estratégias internacionais possuem importantes influências da estrutura do setor e da 

evolução (Porter, 1998), Em indústriais globais, a estrutura do setor, assim como as 

competências e os recursos desenvolvidos no país de origem, conduzem as opções 

estratégicas disponíveis às empresas nos mercado internacionais (Tanure, 2007 et al). 

 

Um dos grandes desafios das multinacionais brasileiras, atualmente, reside na 

capacidade de transferir as vantagens competitivas adquiridas no país de origem e 

desenvolver, a partir de suas competências distintivas, modelos de negócios adaptados a 

diferentes contextos culturais, institucionais e mercadológicos. As dificuldades de 

replicar o sucesso em outras localidades são mais evidentes nas empresas cujas vantagens 

estão fortemente baseadas no acesso privilegiado a determinados fatores de produção 

(Tanure, 2007 et al).  

 

Acredita-se que este é o caso da PBIO e de outras empresas produtoras de etanol a 

partir da cana-de-açúcar no Brasil. Elas possuem a vantagem comparativa de terem 

acesso a melhor matéria-prima para a produção de etanol, oferecendo a melhor 

produtividade aliada aos benefícios ambientais. Ou seja, as vantagens estão fortemente 

baseadas no acesso privilegiado a determinados fatores de produção (ou seja, a matéria-

prima da cana-de-açúcar) o que dificulta a sua replicação em outros países.  

 

A Tabela 8, abaixo, classifica os tipos de vantagens e indica as principais 

orientações estratégicas em cada caso: 
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Tabela 8 - Tipos de vantagens e estratégia de internacionalização 

Vantagens 
comparativas 

dominantes para o 
sucesso competitivo

Vantagens 
competitivas atuais 

dificilmente 
transferíveis

Vantagens 
competitivas atuais 

potencialmente 
transferíveis

Construção de novas 
vantagens

- Acesso priviegiado a 
fatores (matérias-primas e 
mão-de-obra), a custos 
competitivos

- Marca no Brasil - Tecnologia de produto - Capacidade de inovação

- Integração vertical - Gestão de marketing
- Capacidade dinâmica de 
aprendizagem

-Vantagens Inst itucionais.
- Base local de clientes - Excelência de processos

- Competência 
empreendedora

- Gestão das operações

- Base global de clientes

- Logíst ica e gestão da 
cadeia

- Alavancar e intensificar as 
exportações a part ir do Brasil

- Alavancar e intensificar as 
exportações a partir do Brasil

- Replicar o modelo adaptado 
(multinacionalização)

- Ut ilizar as competênc ias 
dinâmicas e de inovação 
para aprender em novas 
localidades

- Melhorar a proximidade 
com o cliente

- Expandir selet ivamente os 
elos posteriores da cadeia 
(vendas, pós-vendas,  
montagem final)

- Buscar a integração entre 
as subsidiárias

- Capacidade de gerir uma 
rede corporativa de 
conhecimentos

- Expandir o modelo para 
outras localidades (se 
houver) com vantagens 
semelhantes (resource 
seeking)

- modificar os  modelos de 
negócio e desenvolver 
competências similares

Tipos

Estratégias de 
Internacionalização

 

FONTE: Tanure, 2007 et al 

 

Conforme a Tabela 8, acredita-se que a situação da PBIO está configurada na 

primeira coluna da tabela. Assim, a melhor estratégia de internacionalização, segundo a 

tabela, será: (i) “Alavancar e intensificar as exportações a partir do Brasil”, (ii)“Melhorar 

a posição na cadeia de valor a jusante (proximidade com o cliente) e; (iii) “Expandir o 

modelo para outras localidades (se houver) com vantagens semelhantes (resource 

seeking)”.  A estratégia (iii) será difícil de ser implementada pois a internacionalização 

deverá ser em uma localização que houvesse as condições climáticas favoráveis a 

plantação de cana-de-açúcar o que, na maioria das vezes, são localizações longe do 

mercado consumidor dos países desenvolvidos. Assim, acredita-se que as estratégias (i) e 

(ii) deverão ser adotadas. 
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Tanure (2007) afirma que o primeiro nível de grau de comprometimento das 

multinacionais com a internalização caracteriza-se por atividades de venda, suporte 

logístico e de serviços, através da instalação de escritórios comerciais próprios no 

exterior. Afirma também que esta forma de investimento é motivada pela necessidade de 

maior controle sobre os canais de distribuição e contato com o consumidor final. As 

intenções são melhorar a capacidade de resposta às necessidades dos clientes, atingir um 

posicionamento competitivo mais eficiente, obter maior fatia do mercado e maiores 

margens. A crescente participação nas atividades de assistência técnica, acompanhamento 

pós-venda e serviços também ajuda a explicar a necessidade de resposta ágil e eficaz às 

demandas locais, assinalando ao mercado um compromisso definitivo com a presença da 

empresa no país. 

 

Segundo a Escola Nórdica, a internacionalização ocorre como processo em que se 

destaca uma seqüência de etapas, do início das atividades de exportação até a instalação 

de plantas industriais no exterior. A lógica desse comportamento decorre da necessidade 

de gradual aquisição, integração e uso de conhecimento sobre os mercados e as operações 

no exterior e, ainda, do aumento do comprometimento com os negócios internacionais 

(Paiva; Hexsel, 2005). 

 

Corroborando esta visão, a teoria comportamental do processo de 

internacionalização de Uppsala (Johanson; Vahlne, 1977; 1990) sugere que este processo 

assume características graduais, sendo iniciado pela exportação e evoluindo para formas 

de internacionalização de maior comprometimento. Este processo, denominado cadeia de 

estabelecimento, assume que o crescente envolvimento com mercados externos permite a 

obtenção de conhecimento sobre esses mercados que, por sua vez, possibilita maior 

envolvimento e, também, maior comprometimento de recursos. 

 

Hill et al. (1990) consideram que existem três alternativas para instalar empresas 

em outros países: o licenciamento, a associação sob forma de joint venture e unidades de 
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negócios totalmente controladas pelo investidor. O processo de escolha entre as três 

opções deveria ocorrer com base no controle desejado, nos recursos a serem 

comprometidos e na avaliação do risco de o conhecimento tecnológico da empresa ser 

disseminado. Se uma empresa entrar com base em licenciamento, o controle e o 

comprometimento serão menores; porém o risco de se difundir o conhecimento da 

empresa será maior. A entrada, com base em unidade totalmente controlada pela 

empresa, resulta em maior controle e menor risco de difusão das habilidades da empresa; 

entretanto mais recursos terão que ser comprometidos. A posição representada por 

associação sob forma de joint venture implica uma posição intermediária entre os dois 

extremos citados. 

 

Conforme literatura citada acima, acredita-se que a PBIO deve buscar o caminho 

da internacionalização de forma gradual, em um primeiro momento, através da 

exportação do etanol para entrar em um determinado mercado. Em um segundo 

momento, a PBIO deve ingressar no mercado com ativos de logística, distribuição e 

comercialização com o objetivo de conhecer as especificidades do mercado e estar mais 

próximo ao cliente sem comprometer grandes recursos. Naturalmente, como a PBIO faz 

parte de um grupo maior, esta decisões devem estar alinhadas com a estratégia de atuação 

internacional do grupo Petrobras. Recomenda-se que este ingresso deva ser feito, 

preferencialmente, como uma joint venture com uma empresa já estabelecida no 

mercado. Isto porque acredita-se que o risco de disseminação do conhecimento 

tecnológico é baixo por se tratar, neste caso, de comercialização e distribuição de uma 

commodity e será uma forma de diluir os custos fixos. Outro motivo é que o controle não 

será um fator essencial, pois se trata de ativos que servirão como base logística de entrada 

no mercado, relativamente, com baixa complexidade de decisões gerenciais.  

 

Para que seja dado um terceiro passo, ou seja, acredita-se que para a PBIO 

começar a produção de etanol em outro país, deve-se ter alguma inovação tecnológica em 

relação ao processo de produção de etanol atual, como por exemplo, desenvolvimento em 

grande escala do etanol de segunda geração, pois, mantendo-se as condições de produção 
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atuais, haverá dificuldade de se transferir a vantagem competitiva do acesso a matéria-

prima da cana-de-açúcar que há no Brasil para outros países. 
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CAPITULO 9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1 Conclusões 

 

No presente trabalho destaca-se a predominância das variáveis ambientais para a 

internacionalização do etanol. Isto pode ser verificado de acordo com o resultado do 

modelo URCA-CHIVAS, pois, das dez variáveis que mais influenciarão a 

internacionalização do etanol como combustível, cinco são de origem ambiental. Assim, 

a disseminação da utilização do etanol por diversos países dependerá de um modo geral, 

mais dos fatores ambientais do que dos políticos, sociais e econômicos.  

 

Desta forma, como as principais variáveis motrizes são relacionadas ao contexto 

ambiental, os cenários construídos na Análise Morfológica foram pautados neste 

contexto. Considerando o cenário de Mundo Sustentável, ou seja, um cenário que 

favorece a internacionalização do etanol, foram descritas, através da literatura de 

negócios internacionais, possíveis estratégias de internacionalização para a Petrobras 

Biocombustível.  

 

Assim, é identificado, dentro da literatura apresentada, que o principal motivador 

para sua internacionalização é a valorização da marca devido, principalmente, ao fato de 

a PBIO fazer parte do Grupo Petrobras, uma empresa de energia presente em diversos 

países, com sua produção predominantemente em petróleo. Assim, a produção e 

comercialização de um combustível reconhecidamente sustentável, junto com toda sua 

divulgação, valorizarão a marca de todo o grupo junto aos seus mercados de atuação 

devido ao apelo ambiental que o etanol possui. Outro fator é o fato da questão ambiental 

ser permanente sensível para as empresas produtoras de petróleo.  

 

Acredita-se que a PBIO deve buscar o caminho da internacionalização de forma 

gradual, em um primeiro momento, através da exportação do etanol para entrar em um 

determinado mercado. Em um segundo momento, a PBIO deve ingressar no mercado 
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com ativos de logística, distribuição e comercialização com o objetivo de conhecer as 

especificidades do mercado e estar mais próximo ao cliente sem comprometer grandes 

recursos. Naturalmente, como a PBIO faz parte de um grupo maior, esta decisões devem 

estar alinhadas com a estratégia de atuação internacional do grupo Petrobras. 

Recomenda-se que este ingresso deva ser feito, preferencialmente, como uma joint 

venture com uma empresa já estabelecida no mercado. Acredita-se que se deve iniciar a 

internacionalização em mercados que contenham instituições e culturas mais parecidas 

com as do Brasil minimizando o que os autores chamam de distância psíquica. Desta 

forma, identificou-se, como exemplo de lugares com estas características, Portugal, a 

Flórida, estado do sul dos Estados Unidos da América e países da África portuguesa. 

 

 Para que seja dado um terceiro passo, ou seja, para a PBIO começar a produção 

de etanol em outro país, deve-se ter alguma inovação tecnológica em relação ao processo 

de produção de etanol atual. Por exemplo, no caso do desenvolvimento em grande escala 

do etanol de segunda geração, mantendo-se as condições de produção atuais, haverá 

dificuldade de se transferir a vantagem competitiva do acesso à matéria-prima da cana-

de-açúcar, que há no Brasil, para outros países. 

 

9.2 Propostas para trabalhos futuros 

 

Em estudos futuros utilizando a análise prospectiva, recomenda-se que o 

pesquisador dedique grande parte do seu esforço inicial em agregar especialistas 

adequados da indústria e pessoal estratégico da empresa. Quanto mais qualificados os 

integrantes deste grupo, mais instrutivos e confiáveis serão os cenários propostos pela 

análise. Isto ocorre devido ao grande tempo demandado pela análise através das 

discussões o que dificulta o encontro de profissionais com a experiência e disponibilidade 

desejada. 

 

Tem-se observado o ingresso de empresas, tanto do setor de energia quanto do 

setor de alimentos, na cadeia produtiva do etanol. No Brasil, este movimento está 
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acontecendo, rapidamente, através das fusões e aquisições no mercado desde, mais 

intensamente, o ano de 2006, principalmente, através do ingresso de empresas de capital 

estrangeiro no setor. Esta consolidação vem mudando cada vez mais o perfil das 

empresas produtoras brasileiras, profissionalizando empresas de origem familiar. Assim, 

uma sugestão de trabalho posterior é aprofundar o estudo sobre este movimento na cadeia 

produtiva do etanol e os efeitos na sua internacionalização. 

 

Em termos metodológicos, sugere-se pesquisar uma modelo capaz de fazer uma 

ligação formal entre o modelo de análise de estratégias de atores e os comportamentos 

futuros das variáveis críticas, análise que é feita hoje apenas a partir de uma visão de 

encadeamento lógico de influências.  
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