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RESUMO 

 

As perspectivas do mercado internacional de biocombustíveis colocam o Brasil como 

grande protagonista na difusão da utilização do etanol, produzido a partir da cana-

de-açúcar, graças à sua competitividade e às crescentes preocupações relacionadas 

ao aquecimento global. Para que se possa conduzir esse processo, é preciso, 

necessariamente, cuidar da estratégia para a sustentabilidade da matriz energética 

brasileira, que serve de exemplo para os outros países. As constantes oscilações 

nos preços do etanol combustível, a carga tributária e a falta de tratamento 

equânime nas unidades da federação são fatores que podem ser considerados 

críticos para a expansão da demanda interna do etanol. Nesse sentido, as recentes 

modificações introduzidas na regulamentação da produção e comercialização do 

etanol combustível buscam a redução da volatilidade de preços, a flexibilidade na 

oferta do produto e a criação de ambiente que permita aos produtores de etanol a 

proteção do seu fluxo de caixa nos mercados futuros da BM&FBovespa. A carga 

tributária é fator motivador para a adulteração e para a manutenção da evasão fiscal.  

A evolução do tratamento tributário, independentemente da redução da carga 

tributária, indica que, a exemplo do que ocorre na tributação da gasolina, a 

centralização nos produtores, nas cooperativas e na empresa de comercialização de 

etanol, é o passo necessário para a redução da adulteração e da evasão fiscal que 

ainda são encontradas nesse segmento. 
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ABSTRACT 

 

The biofuel international market perspectives put Brazil in the main role of 

dissemination of the use of ethanol, produced from sugar cane, thanks to its 

competitiveness and the increasing concern related to global warning. In order to 

lead this process, it is necessary to care for the sustainability of the Brazilian energy 

mix, which is a model for other countries. The constant price variation, the amount of 

taxes and its mishandling by the states can be considered critical factors for the 

domestic expansion of ethanol demand. In this context, the recent introduced 

modification in the ethanol production and trading regulation aims to reduce the price 

variation, to improve flexibility in the product offer, to create an environment that 

allows cash flow protection to the ethanol producers in the futures markets in the 

BM&FBovespa. The amount of taxes is a motivating factor for adulterated fuel and 

tax evasion. The evolution of the tax treatment, regardless the reduction in the 

amount of taxes, means that, as it happens with the gasoline taxation, the 

centralization in the producers, cooperatives and ethanol trading companies are the 

necessary step to reduce adulterated fuel and tax evasion that can still be found in 

this segment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Objetivo  

 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar se as alterações introduzidas na 

regulamentação e tributação da produção e da comercialização do etanol 

combustível são suficientes para gerar os efeitos a que se propuseram, 

principalmente na redução da volatilidade dos preços, na sustentação e aumento da 

demanda no mercado interno e na redução de adulterações na cadeia de produção 

e comercialização do etanol. 

Nesse sentido, procuramos entender o contexto em que operam os 

diversos agentes desse segmento, incluindo o comportamento dos consumidores 

finais, para identificar as implicações em cada um deles. 

 

 

 1.2 Justificativa 

 

 

As crescentes preocupações relacionadas ao aquecimento global e aos 

efeitos provocados pela escalada do preço da principal fonte energética do mundo, o 

petróleo, motivaram o desenvolvimento do mercado internacional de 

biocombustíveis. 

No inicio de 1971, o preço do petróleo estava cotado abaixo de US$ 1,00 

por barril. Durante aquele ano, a crise financeira internacional, que ocorreu em 

fevereiro, e a desvalorização do dólar, ocorrida a partir de agosto, reflexo da 

suspensão da conversibilidade do ouro em dólar, fizeram com que o cartel da 

Organização dos Paises Exportadores de Petróleo (OPEP), que completava seu 10º 

aniversário, aumentasse o preço do petróleo para em torno de US$ 2,00 o barril.  

Em 1973, instalou-se o primeiro choque do petróleo. Com a Guerra do 

Yon Kippur, os países árabes produtores de petróleo, organizados através da OPEP, 

aumentaram ainda mais os preços do petróleo, passando de um patamar de US$ 

2,90 para US$ 11,65 o barril. 
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“O mundo inteiro que dependia do petróleo e o Brasil, com sua dimensão 

continental, e escravo do transporte rodoviário, via seus problemas crescerem 

geometricamente.” (SILVA; FISCHETTI, 2008, p. 69). 

 

Na época o Brasil importava 77% da demanda nacional por petróleo 
(753.000 b/d) e no período de apenas um ano – 1973 a 1974 – o valor das 
importações de combustíveis saltou de US$ 760 milhões para incríveis US$ 
2,9 bilhões. (NEVES; CONEJERO, 2010, p. 116). 

 

Em 1979, com a paralisação da produção iraniana, o segundo choque do 

petróleo triplicou o preço do barril de petróleo e as compras desse produto passaram 

a representar 46% da pauta de importações brasileiras em 1980, conforme Silva e 

Fischetti (2008).  

Segundo Neves e Conejero (2010), em 1988, no chamado “contrachoque 

do petróleo” (queda acentuada dos preços), os preços internacionais do petróleo 

caíram para US$ 15,00 o barril contra US$ 35,00 em 1980. 

Em 2008, o petróleo volta a subir atingindo US$ 147,00 o barril, para, em 

2009, se situar no patamar de US$ 40-50. 

 

Segundo Biagi Filho, em 2008, pela primeira vez na história, o preço do 
petróleo ultrapassou US$ 100 o barril. Pode-se argumentar que foi uma 
valorização especulativa e que o poder do dólar caiu muito ultimamente, 
mas não há dúvida de que essa alta cotação se baseia também em fatores 
concretos. O petróleo encontra-se cada vez mais longe dos centros de 
consumo e seus custos de produção não param de aumentar. (SILVA, 
OZIRES, 2008, p 7). 

 

Em 07 de setembro de 2010, no New York Mercantile Exchange 

(Nymex), o barril de West Texas Intermediate (designação de "light sweet crude" 

negociado nos EUA) para entrega em outubro fechou em US$ 74,09.  

Na outra ponta da história, o Protocolo de Kyoto, ratificado em fevereiro 

de 2005, trouxe o comprometimento dos países signatários de tomarem medidas 

que visam reduzir a emissão dos chamados gases do efeito estufa (GGE). 

 

A conscientização de parte da sociedade internacional sobre os efeitos das 
ações antropogênicas no clima gerou uma onda em prol das fontes não-
poluentes de energia.  
 
Como as emissões resultantes do uso de combustíveis fósseis no setor de 
transportes são, reconhecidamente, uma das grandes causas da poluição 
atmosférica e do aquecimento global, um número crescente de países tem 
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adotado medidas para mitigar essas emissões, sendo a adição de etanol à 
gasolina uma delas.  
 
O etanol entrou na agenda mundial à medida que se começa a sentir 
efetivamente algo que, na verdade, há muito já havia sido constado: o uso 
de combustíveis fósseis não é um caminho sustentável rumo ao 
desenvolvimento. 
 
Somam-se a isso as preocupações ligadas à segurança energética, aos 
déficits de balança comercial e a pressões inflacionárias aos países 
importadores dessa commodity energética, decorrente dos seguidos 
recordes de preço alcançados pelo barril de petróleo, além do fato de 
grande parte das reservas petrolíferas se encontrarem em regiões 
politicamente instáveis, como no Oriente Médio. Nesse sentido, o grande 
atrativo do etanol é ser uma fonte renovável, proveniente de regiões 
pacíficas. (NEVES; CONEJERO, 2010, p. 114). 

 

As perspectivas do mercado internacional para adoção do etanol como 

combustível e a competitividade do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar são 

focos de estudos mais aprofundados, que indicam o papel do Brasil como o de 

grande protagonista nesse processo. 

 

Roberto Rodrigues destaca que o Brasil deve liderar esse processo, 
ocupando um espaço formidável na história universal; para tanto, é preciso 
cuidar da sua própria estratégia nacional na direção da matriz energética 
que o mundo todo admira e respeita. Só assim será possível conduzir os 
processos que dominamos para outras regiões do planeta (SOUZA; 
MACEDO, 2010, p.10). 

 

Segundo Marcos Sawaya Jank, o Brasil, nesse contexto, serve como 
exemplo da adoção de um único programa de substituição em larga escala 
dos derivados de petróleo, que colocou a sua matriz energética entre as 
mais limpas do mundo. Nesta década, a participação do petróleo e 
derivados na matriz diminuiu cerca de oito pontos percentuais: passou de 
45,5% em 2000 para 37,9% em 2009. Ao fim deste período, cerca de 18% 
da energia consumida no país já provinha de derivados da cana-de-açúcar, 
ultrapassando a energia hidráulica em importância na matriz e assumindo o 
segundo lugar. 
 
Esse avanço foi registrado em parte apesar das políticas públicas – e não 
por causa delas. Nas últimas três décadas, a ausência de uma política de 
longo prazo para os combustíveis gerou forte instabilidade na produção e 
consumo da energia alternativa. As crises do petróleo não foram suficientes 
para que surgissem políticas governamentais preocupadas com a 
sustentabilidade dos combustíveis renováveis. Ao contrário, as políticas 
adotadas, em particular após o primeiro choque do petróleo, conduziram a 
ciclos de substituição de combustíveis com efeitos negativos para todos os 
envolvidos, inclusive o consumidor. (SOUZA; MACEDO, 2010, p.10). 
 
 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publicou, em agosto de 2008, 

importante estudo sobre Perspectivas do Etanol no Brasil. Entre outras informações, 

o documento projeta o aumento da demanda do etanol nos próximos dez anos no 
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patamar de 150%, evoluindo de 25,5 bilhões de litros em 2008 para 63,9 bilhões de 

litros em 2017. 

O aumento do consumo será sustentado fundamentalmente pela 

utilização no setor automotivo, no qual o etanol representará, em 2017, cerca de 

80% do volume total de combustíveis líquidos consumidos nos veículos leves que 

não usam diesel. Isso caso seja mantida a tendência de participação das vendas de 

veículos flex-fuel e a competitividade em relação à gasolina (EPE). 

 

As projeções da EPE apresentam quatro principais forças motoras do etanol 
brasileiro: 
a) manutenção da cotação do petróleo em um patamar elevado (US$ 85); 
b) manutenção da taxa de crescimento da economia brasileira (5% ao ano); 
c) aumento da frota própria brasileira de veículos para 37 milhões em 2017, 
sendo 74% carros flex-fuel; e  
d) continuidade das metas compulsórias de adição de etanol na gasolina. 
(NEVES; CONEJERO, 2010, p. 177). 

 

Dentro desse contexto, o nosso foco passa para a produção e a 

comercialização, no mercado interno, do etanol combustível. Discorrendo, num 

primeiro momento, sobre o funcionamento da cadeia de produção e comercialização, 

para entender e analisar os principais aperfeiçoamentos introduzidos na 

regulamentação e na tributação, principalmente as implementadas no decorrer de 

2009, para, por último, procurar responder aos seguintes questionamentos: 

 

1 Após constatar que na comercialização do etanol combustível, no 

mercado interno, são encontrados períodos com grande volatilidade 

de preços, e, dadas as características do funcionamento desse 

segmento, quais são as implicações para os agentes autorizados a 

operar nesse segmento? As recentes alterações na regulamentação 

do mercado interno são suficientes para a redução da volatilidade de 

preços na comercialização do etanol combustível? É possível 

mensurar o efeito sobre a demanda interna do etanol combustível se 

operássemos com baixa volatilidade de preços? 

2 A carga tributária pode constituir um fator crítico para a expansão da 

demanda interna do etanol combustível? Os estados brasileiros, por 

adotarem diferentes cargas tributárias, tornam o etanol pouco 

competitivo em relação à gasolina em algumas localidades? Quais 
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são as cargas tributárias nos principais estados produtores e 

consumidores? Quais são as implicações para a cadeia de produção 

e comercialização? Os demais estados da federação deveriam 

seguir o exemplo de São Paulo, que reduziu o ICMS sobre o etanol 

para 12% e aumentou a sua arrecadação por conta do aumento do 

consumo? É possível mensurar o efeito sobre a demanda interna do 

etanol combustível se operássemos com isonomia tributária entre os 

estados? 

3 A prática de adulteração pelas distribuidoras e pelos produtores é 

também um problema que pode afetar a credibilidade do consumidor 

em relação ao etanol?  O governo vem tomando iniciativas para 

punir e reduzir essas práticas ilegais? A isonomia tributária entre os 

estados desestimularia essa prática? 

4 Como o consumidor final acompanha todas essas etapas? Quais 

são os efeitos sobre o consumidor final? 
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2 CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ETANOL  

 

 

2.1 Instituições que regulam a produção e a comercialização  

 

 

O segmento do etanol combustível tem dois órgãos que regulam e 

fiscalizam suas atividades: o primeiro, de caráter mais estratégico, é o Conselho 

Interministerial do Açúcar e Álcool (CIMA), responsável pelas medidas reguladoras 

para o setor sucroalcooleiro; e o segundo é a Agência Nacional do Petróleo – ANP, 

que atua como reguladora e fiscalizadora das atividades de produção e 

abastecimento do etanol combustível. 

Com o Decreto 3546, de 17 de julho de 2000, foi criado, no âmbito do 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAPA), o Conselho Interministerial do 

Açúcar e Álcool (CIMA) com o objetivo de deliberar sobre as políticas relacionadas 

com as atividades do setor sucroalcooleiro, destacando-se os seguintes aspectos: 

 

1 – adequada participação dos produtos da cana-de-açúcar na Matriz 

Energética Nacional; 

2 – mecanismos econômicos necessários à auto-sustentação setorial; 

3 – desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

O Conselho é formado pelos ministros das seguintes pastas: Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior; Ministério da Fazenda; Ministério de Minas e Energia.  

A secretaria executiva do CIMA é de atribuição da Secretaria de 

Produção e Agroenergia (SPAE), Departamento da Cana-de-açúcar e Agroenergia 

(DCAA), órgão da estrutura do MAPA. 

O MAPA, através da Instrução Normativa nº 52, de 12 de novembro de 

2009, instituiu o Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira – SAPcana, 

integrado por um cadastro obrigatório de unidades industriais produtoras de açúcar e 

etanol, cooperativas de produção e comercialização desses produtos e empresas 

comercializadoras de etanol, instaladas no território nacional, e pelo registro de suas 

informações de produção e comercialização. Esta IN revogou a Portaria nº 05, de 29 
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de abril de 1996, que regulamentava a forma com que essas informações eram 

enviadas ao MAPA. 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é 

o órgão regulador das atividades que integram a indústria do petróleo e gás natural e 

a dos biocombustíveis no Brasil.  

Autarquia federal, implantada pelo Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 

1998, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), a ANP é responsável pela 

execução da política nacional para o setor energético do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis, de acordo com a Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997). 

A ANP estabelece regras por meio de portarias, instruções normativas e 

resoluções.  Entre outras atribuições, a ANP: 

 

• autoriza e fiscaliza as atividades de produção, estocagem, importação 

e exportação de etanol e biodiesel; 

• autoriza e fiscaliza as operações das empresas que distribuem e 

revendem derivados de petróleo, álcool e biodiesel; 

• estabelece as especificações técnicas (características físico-químicas) 

dos derivados de petróleo, gás natural e dos biocombustíveis e realiza 

permanente monitoramento da qualidade desses produtos nos 

pontos-de-venda; 

• atua como promotora do desenvolvimento dos setores regulados. 

 

A ANP e o MAPA firmaram o convênio nº 005/06-ANP, definindo as normas 

para a cooperação técnica e operacional, para o acompanhamento e a fiscalização 

das atividades relacionadas com a produção de álcool etílico e com o abastecimento 

nacional de álcool etílico combustível, e implantação de sistemas de intercâmbio de 

informações das atividades.  
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2.2 Instituições que representam a cadeia de produção e de comercialização  

 

 

O sistema agroindustrial da cana-de-açúcar tem, por característica 

histórica, tendência a ser um sistema verticalizado, em que o grupo industrial é 

proprietário das terras ou arrendatário, do canavial, de todo o maquinário, etc. Como 

o parque industrial exige grandes investimentos, os grupos industriais procuram 

garantir a entrega de boa parte da matéria-prima, evitando qualquer subutilização da 

estrutura física, e essa garantia é feita através da verticalização do negócio, 

conforme Neves e Conejero (2010). 

Na maior parte dos grupos industriais, a verticalização nunca foi integral, 

sendo uma parcela da cana fornecida por terceiros (fornecedor de cana).  

No Gráfico 1, demonstra-se a evolução do fornecimento da cana-de-

açúcar produzida pelos grupos industriais (cana própria) e pelos plantadores de 

cana tradicionais (fornecedores de cana). 

A cana-de-açúcar proveniente de fornecedores, que sempre oscilou entre 

30 e 40%, na safra 2008/09 representou 45% do total de cana produzido no Brasil. 

Nos últimos 10 anos, enquanto a cana própria cresceu 79%, 

representando um aumento de 138 milhões de toneladas de cana, a cana de 

fornecedores apresentou um crescimento de 209%.  
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Gráfico 01 – Evolução do fornecimento de cana-de-açúcar no Brasil 
Fonte: MAPA – Anuário Estatístico da Agroenergia – 2009. 
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Nesse período, a produção brasileira de cana-de-açúcar passou de 255 

milhões de toneladas, na safra 2000/01, para fechar a 2008/09, com 563 milhões de 

toneladas de cana, crescimento de 318 milhões, dos quais 53% ocorreram com a 

cana de fornecedores. 

  O fornecedor de cana-de-açúcar começa a crescer em relevância, 

garantindo a participação de um maior número de agentes em toda a cadeia, 

fomentando uma maior distribuição de renda.  São mais de 70.000 produtores 

independentes, sendo 57% na região Centro-Sul e 43% na região Norte-Nordeste. 

E, segundo a Organização dos Plantadores de Cana da Região Centro-sul do Brasil 

(ORPLANA), ao contrário do que se imagina, o perfil dos produtores de cana é, em 

grande parte, composto por pequenos produtores, a grande maioria empresas 

familiares. 

A organização institucional dos fornecedores de cana se dá, 

normalmente, através de associações regionais, congregadas em organizações 

representativas da classe.   

Das organizações brasileiras, destacam-se a ORPLANA e a União 

Nordestina dos Produtores de Cana (UNIDA), que congregam grande parte dos 

produtores. 

A ORPLANA foi fundada em 29 de junho de 1976, com o objetivo de 

organizar a classe dos produtores e ampliar sua representatividade no país e 

exterior. Conta atualmente com 30 associações nos Estados de São Paulo (24), 

Mato Grosso (1), Minas Gerais (3) e Goiás (2).  

  Representa 13.731 fornecedores de cana, que produziram na safra 

2009/2010 cerca de 90 milhões de toneladas de matéria-prima conforme dados do 

Sistema ATR - CONSECANA. Esses produtores representaram 25% do total da 

cana (incluindo a cana própria) processada no Estado de São Paulo. 

  A ORPLANA promove assessoria técnica e jurídica e atua na difusão do 

conhecimento entre as Associações de Fornecedores de Cana. Desenvolve o 

diálogo com órgãos públicos, privados e sociedade, no âmbito nacional e 

internacional, sempre mostrando a relevância do papel do produtor na economia e 

defendendo os interesses deste setor. 

No Brasil, a maior organização que representa os interesses dos 

produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade é a União da Indústria de Cana-de-
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Açúcar (UNICA). Criada em 1997, pela fusão de diversas organizações setoriais do 

Estado de São Paulo, após a desregulamentação do setor no país. 

A UNICA congrega 123 associadas, que são responsáveis por mais de 

50% do etanol e 60% do açúcar produzidos no Brasil. São 115 associadas no estado 

de São Paulo, 3 no estado de Minas Gerais, 3 no Mato Grosso do Sul e 2 em Goiás. 

Dentro do seu arcabouço de atuação, a UNICA tem como prioridades: 

 

• Consolidar o etanol como uma commodity global no setor de 

combustíveis; 

• Promover a demanda mundial do etanol como um combustível 

veicular limpo e expandir seu uso em outros setores; 

• Fomentar a inserção e produção em larga escala da 

bioeletricidade no mercado brasileiro; 

• Auxiliar as empresas associadas a se tornarem modelos de 

sustentabilidade socioambiental; 

• Divulgar dados científicos críveis relacionados aos avanços 

competitivos da cana-de-açúcar e do etanol. 

 

As principais companhias distribuidoras de combustíveis e lubrificantes 

estão associadas ao Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e de Lubrificantes (SINDICOM), fundado em 1941, com sede no Rio 

de Janeiro.  As distribuidoras associadas ao SINDICOM movimentam 60% do etanol 

consumido no Brasil, 84% do Diesel, 77% da gasolina. 

 

Em 01 de outubro de 2010, o SINDICOM tinha 12 empresas associadas, 

que eram as seguintes: 

 

� Air BP Brasil S/A 

� Ale Sat Combustível S/A 

� Castrol Brasil Ltda 

� Chevron Brasil Lubrificantes Ltda 

� Cosan Combustíveis e Lubrificantes S/A 

� Ipiranga Produtos de Petróleo S/A 
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� Petrobras Distribuidora S/A 

� Petróleo Sabba S/A 

� Petronas Lubrificantes Brasil S/A 

� Repsol Importadora de Produtos Ltda 

� Shell Brasil Ltda 

� Total Lubrificantes do Brasil Ltda 

 

 A entidade representa a categoria junto ao governo e também é o fórum 

para discussões de assuntos jurídicos, fiscais, operacionais, de suprimentos, de 

transportes, entre outros que sejam comuns às suas associadas. 

Os principais objetivos do SINDICOM são: 

 

a) concentrar a interlocução com o Governo; 

b) incentivar a competição livre e equilibrada; 

c) estimular a eficiência e qualidade em serviços e produtos; 

d) assegurar isonomia na aplicação de regras. 

 

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado 

de São Paulo (SINCOPETRO), fundado em 1944, é o maior sindicato dos postos de 

revenda de combustíveis automotivos (Postos de Revenda) do país, representando 

os estabelecimentos do Estado de São Paulo.  

Segundo informações da ANP (anuário 2010), dos 37.973 postos de 

revenda de combustíveis automotivos existentes no Brasil, 8.817 (23%) estão 

localizados no estado de São Paulo. O SINCOPETRO informa que 60% destes são 

seus associados (aproximadamente 5.300 estabelecimentos), representando 14% 

dos estabelecimentos do Brasil.  

A entidade tem um importante papel de interlocução dos associados junto 

ao Estado. Assim como o SINDICOM, o sindicato busca auxiliar o governo do 

Estado de São Paulo na criação de meios que permitam melhorar a fiscalização e 

diminuir a evasão fiscal no setor de revenda de combustíveis. 
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2.3 Regulamentação da produção e comercialização do etanol combustível 

 

 

2.3.1 Agentes do sistema de abastecimento 

 

 

A ANP, através da Resolução nº. 5, de 13 de fevereiro de 2006, 

considerando que o abastecimento nacional abrange a atividade de comercialização, 

distribuição, revenda e controle de qualidade de etanol combustível para fins 

automotivos, identificou as pessoas jurídicas integrantes do sistema de 

abastecimento nacional de combustíveis, que fornecem etanol combustível para fins 

automotivos, que eram as seguintes: 

Fornecedor: produtor com unidade fabril instalada no território nacional e 

cooperativa de produtores de etanol etílico, ambos com código de cadastramento no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e importador de etanol 

combustível para fins automotivos; e 

Distribuidor: pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, 

autorizada para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos 

derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel 

especificada ou autorizada pela ANP e outros combustíveis automotivos; 

Importador de etanol etílico combustível para fins automotivos: 

pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, que adquire etanol etílico 

exclusivamente de procedência do mercado externo para comercialização no 

mercado interno. 

Em 22 de dezembro de 2009, a ANP, através da Resolução nº 43, 

introduziu novos agentes para a comercialização de etanol combustível, de forma a 

permitir a melhor distribuição dos estoques desse produto, em especial durante a 

entressafra e, facilitar as operações em bolsa de mercadorias e futuros, 

considerando que essas operações contribuem para a redução da volatilidade de 

preços do etanol. 

Além dos agentes previstos pela Resolução nº 05, de 13 de fevereiro de 

2006, foram incluídos os seguintes: 

Agente Operador de Etanol: pessoa jurídica que atua em bolsa de 

mercadorias e futuros na condição de cliente do etanol; 
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Empresa Comercializadora de Etanol: pessoa jurídica controlada 

diretamente ou indiretamente por dois ou mais produtores ou cooperativas de 

produtores de etanol, que se enquadre no art. 116 e no § 2º do art. 243 da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e que não poderá conter, em seu objeto social, 

a produção ou qualquer outra forma de industrialização de etanol. 

Consolidando a legislação que tratou da regulamentação dos agentes 

autorizados a operar no mercado de etanol combustível, a posição atual é a 

seguinte: 

Fornecedor: produtor com unidade fabril instalada no território nacional, 

cooperativa de produtores de etanol, empresa comercializadora de etanol (que 

possua código de cadastramento no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento), agente operador de etanol e importador de etanol (não podendo ser 

agente econômico que exerça outra atividade regulada pela ANP);  

Distribuidor: pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, 

autorizada para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos 

derivados de petróleo, etanol combustível, biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel 

especificada ou autorizada pela ANP e outros combustíveis automotivos; 

Importador de Etanol: pessoa jurídica, constituída sob as leis 

brasileiras, que adquire etanol combustível exclusivamente de procedência do 

mercado externo para comercialização no mercado interno, devidamente cadastrado 

na ANP; 

Postos de Revenda: pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, 

que adquire o etanol combustível das distribuidoras e o revende ao consumidor final, 

devidamente cadastrado na ANP; 

Transportador Revendedor Retalhista (TRR): em 1971, o Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP) reconhece oficialmente a atividade do TRR, por meio de 

Resolução. As inúmeras empresas TRR, com Bases de Armazenamento localizadas 

por todo o Brasil, são responsáveis pelo atendimento domiciliar, entregando 

combustíveis, graxas e lubrificantes em qualquer quantidade. Os clientes do TRR 

são dos mais diversos setores: indústrias, comércio, transporte, prestadores de 

serviço, hospitais, geradores de energia, órgãos públicos e agricultura. Os TRRs 

devem ser cadastrados na ANP. 

Na figura 1, observam-se todos os agentes que estão autorizados a 

participarem no abastecimento do etanol hidratado combustível. 
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Figura 01 – Agentes do sistema de abastecimento 
Fonte: SINDICOM – atualizado pelo autor. 

 

 

2.3.2 Regras aplicáveis à produção e comercialização 

 

 

Pela Resolução nº. 5, de 13 de fevereiro de 2006, a ANP, através dos 

seus artigos 6º, 7º e 8º, estabeleceu as regras aplicáveis à comercialização entre os 

agentes do sistema de abastecimento do etanol combustível, cujas principais eram 

as seguintes: 

 

O fornecedor somente poderia comercializar álcool etílico combustível 

para fins automotivos com: 

I – distribuidor, autorizado pela ANP; e 

II – mercado externo. 
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O distribuidor somente poderia adquirir álcool etílico combustível para fins 

automotivos: 

I – de outro distribuidor, observada a regulamentação aplicável; 

II – de fornecedor cadastrado na ANP, nos termos desta Resolução; e 

III – diretamente do mercado externo. 

 

Atualmente, considerando os novos agentes e as modificações 

introduzidas pela Resolução nº 43, a regulamentação consolidada para a 

comercialização do álcool etílico combustível é a seguinte: 

 

O fornecedor somente poderá comercializar etanol combustível com: 

I - outro fornecedor cadastrado na ANP; 

II - distribuidor autorizado pela ANP; e 

III - mercado externo. 

 

O distribuidor somente poderá adquirir etanol combustível: 

I - de estabelecimento de fornecedor cadastrado na ANP; 

II - de outro distribuidor autorizado pela ANP, observada a 

regulamentação aplicável; 

III - diretamente do mercado externo. 

 

A comercialização de etanol combustível somente poderá ser efetuada 

pelo fornecedor após seu cadastramento na ANP. 

A ANP somente cadastrará fornecedor que possua código de 

cadastramento no MAPA, com exceção do importador de etanol e do agente 

operador de etanol. 

A empresa comercializadora de etanol e o agente operador de etanol 

somente poderão movimentar o etanol anidro combustível adquirido dos produtores 

desse produto já com adição de corante, nos termos da Resolução ANP nº 36, de 6 

de dezembro de 2005. 

O etanol comercializado somente adquirirá a denominação combustível 

se atender à especificação estabelecida pela ANP, inclusive quanto à adição de 

corante no caso do etanol anidro, e se tal finalidade for indicada no respectivo 

documento fiscal. 
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Se o agente operador de etanol estiver na posição de comprador na 

bolsa de mercadorias e futuros, e receber o produto fisicamente, na condição de 

etanol combustível, deverá comercializá-lo, desde que seja na operação seguinte à 

do seu recebimento, somente com produtor de etanol, cooperativa de produtores de 

etanol, empresa comercializadora de etanol, agente operador de etanol cadastrados 

na ANP, distribuidor autorizado pela ANP ou comercializar diretamente com o 

mercado externo. 

O agente operador de etanol, quando possuir autorização da ANP, para o 

exercício da atividade de distribuição, poderá comercializar com outro distribuidor, 

ficando dispensado da observância do percentual máximo de comercialização entre 

distribuidoras, estabelecido pela regulamentação vigente. 

Fica vedada a comercialização, entre fornecedores e entre fornecedor e 

distribuidor, de etanol combustível que não se enquadre nas especificações da 

Resolução ANP nº 36, de 6 de dezembro de 2005. 

O produtor de etanol, a cooperativa de produtores de etanol e a empresa 

comercializadora de etanol deverão enviar, até o dia 15 (quinze) do mês 

subseqüente ao de competência, os dados de comercialização de etanol por meio 

do arquivo eletrônico "Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos - 

DPMP". Essa obrigação está prevista na Resolução ANP nº 17, de 31 de agosto de 

2004. 

O agente operador de etanol deverá enviar os seus dados de 

comercialização de etanol combustível, ou de terceiro indicado por ele, por meio de 

arquivo eletrônico, conforme modelo constante no endereço eletrônico da ANP 

(www.anp.gov.br), em até 2 (dois) dias após a comercialização. 

Os fornecedores deverão lacrar com selo numerado cada compartimento 

do caminhão-tanque, vagão-tanque, balsa-tanque e qualquer outro veículo que 

venha a ser utilizado para o transporte de álcool etílico combustível para fins 

automotivos, cujo número deverá constar da nota fiscal do produto. 

Os fornecedores deverão manter a documentação, nos termos da 

legislação tributária em vigor, inclusive as notas fiscais, relativas à comercialização 

de álcool etílico combustível para fins automotivos, disponível aos agentes de 

fiscalização da ANP ou de órgãos conveniados. 
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A ANP poderá solicitar informações, documentos ou providências 

adicionais pertinentes à comercialização e à qualidade dos produtos tratados nesta 

Resolução, indicando o motivo ao requerente. 

As distribuidoras somente podem comercializar combustíveis, inclusive 

etanol, para outras distribuidoras até o limite de 5% do volume médio mensal de 

cada combustível adquirido nos três meses anteriores, previsto na Resolução ANP 

nº 7, de 07 de março de 2007. 

Para o segmento de distribuição até meados dos anos 1990, as 

empresas vinculadas ao SINDICOM eram as únicas a operar no país, ou seja, 

existiam 8 grandes distribuidoras comprando etanol dos produtores. No entanto, a 

partir de 1995, quando o setor dos combustíveis passou a ser gradativamente 

liberado, surgiram inúmeras pequenas e médias distribuidoras. Com base no 

Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, da ANP, 

em 2009 existiam 154 distribuidoras cadastradas operando com o etanol hidratado. 

Dentre os requisitos a serem cumpridos para acesso à atividade de 

distribuição, previstos na Portaria ANP nº 202, de 30 de dezembro de 1999 e na 

Resolução ANP nº 26, de 24 de novembro de 2004, destacam-se as seguintes: 

 

a) obter junto à ANP o registro de distribuidor e autorização para o 

exercício da atividade de distribuição; 

b)  possuir capital social integralizado de, no mínimo, R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais); 

c)  a comprovação do capital social deverá ser feita trimestralmente e 

sempre que houver alteração do capital social, do quadro de acionistas 

ou de sócios; 

d)  comprovar capacidade financeira correspondente ao montante de 

recursos necessários à cobertura das operações de compra e venda 

de produtos, inclusive os tributos envolvidos; 

e)   a capacidade financeira exigida poderá ser comprovada por meio da 

apresentação de patrimônio próprio, seguro ou carta de fiança 

bancária; 

f)  possuir base, própria ou arrendada, com instalações de 

armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos derivados de 

petróleo, etanol combustível, biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel 
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especificada e autorizada pela ANP e outros combustíveis automotivos, 

autorizada pela ANP a operar, com capacidade mínima de 

armazenamento de 750 m³ (setecentos e cinqüenta metros cúbicos). 

 

Para o segmento do varejo, até 1993, o mercado brasileiro tinha sua 

indústria de combustíveis caracterizada por contratos exclusivos entre distribuidoras 

e os postos de revenda, ou seja, cada posto de revenda obrigatoriamente 

estabelecia um contrato de exclusividade com uma distribuidora e apenas adquiria 

combustível dessa distribuidora. 

Nesse ano, através da Portaria nº. 362, do Ministério de Minas e Energia 

(MME), foi autorizada a participação de postos de revenda sem contrato exclusivo 

com qualquer distribuidora; esse novo agente foi chamado de “Revendedor de 

Bandeira Branca”. 

A Portaria ANP nº 116, de 05 de julho de 2000 e a Resolução ANP nº 7, 

de 07 de março de 2007, regulam as operações dos Varejistas (postos 

revendedores), cujas regras principais são as seguintes: 

 

a) os postos de revenda somente podem adquirir combustíveis, inclusive 

etanol, de distribuidoras autorizadas pela ANP;  

b) o posto de revenda que exiba marca comercial somente pode adquirir 

combustíveis, inclusive etanol, da distribuidora detentora da marca (relação de 

exclusividade); 

c) o posto de revenda que não exiba marca comercial deve identificar, em 

cada bomba, a distribuidora que forneceu o combustível (origem); 

d) as distribuidoras não podem comercializar combustíveis, inclusive 

etanol, a postos de revenda que exibam marca comercial de outra distribuidora; 

e) é vedado às distribuidoras o exercício da atividade de varejista de 

combustível (exceto nos casos de posto escola), mas não o direito à propriedade de 

postos de revenda. 
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2.4 Produção e comercialização do etanol combustível 

 

 

2.4.1 Unidades de produção do setor sucroalcooleiro 

 

 

A produção de etanol é formada por uma estrutura heterogênea e 

extremamente pulverizada. Em 30 de agosto de 2010, existiam 432 unidades de 

produção cadastradas no Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia (DCAA), 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme Tabela 1, 

das quais 349 (81%) estão localizadas na região Centro-Sul, sendo 196 (46%) 

estabelecidas no Estado de São Paulo. 
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Tabela 1 – Unidades produtoras cadastradas no DCAA/MAPA 

até       

2006
2007 2008 2009 ago/10

Brasil 270            300            367            409            432            

Região Norte 2                2                5                5                5                
Rondônia -             -             1                1                1                
Acre 1                1                1                
Amazonas 1                1                1                1                1                
Roraima
Pará 1                1                1                1                1                
Amapá
Tocantins -             -             1                1                1                

Região Nordeste 64              66              72              78              78              
Maranhão 4                4                4                4                4                
Piaui 1                1                1                1                1                
Ceará 1                2                3                3                
Rio Grande do Norte 2                3                4                4                4                
Paraiba 8                9                9                9                9                
Pernambuco 18              19              19              23              23              
Alagoas 24              24              24              24              24              
Sergipe 3                3                6                6                6                
Bahia 3                3                3                4                4                

Norte/Nordeste 66              68              77              83              83              

Região Sudeste 155            173            214            232            252            
Minas Gerais 25              25              32              37              43              
Espírito Santo 6                6                6                6                6                
Rio de Janeiro 5                6                6                7                7                
São Paulo 119            136            170            182            196            

Região Sul 22              25              29              31              33              
Paraná 22              25              28              29              31              
Santa Catarina
Rio Grande do Sul -             -             1                2                2                

Região Centro-Oeste 27              34              47              63              64              
Mato Grosso do Sul 8                10              14              21              21              
Mato Grosso 7                7                7                9                10              
Goiás 12              17              26              33              33              
Distrito Federal

Centro/Sul 204            232            290            326            349            

Grandes Regiões e 
Unidades da 
Federação

Evolução da Implementação

 
              Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do MAPA. 

 
 

Na distribuição física das unidades de produção, destacam-se ainda o 

Estado de Minas Gerais, com 43 unidades de produção, Goiás e Paraná, com 33 e 

31, respectivamente, todos na região Centro-Sul. 

Na região Nordeste, os Estados de Alagoas e Pernambuco, com 24 e 23 

unidades de produção, respectivamente, ocupam a 5ª e 6ª posição em unidades 

instaladas no Brasil.   

A UNICA estima que as 432 unidades produtoras estão organizadas em 

aproximadamente 200 grupos econômicos. 
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2.4.2 Comportamento da oferta do etanol – mercado interno 

 

 

Na Tabela 2, demonstra-se o comportamento da produção brasileira de 

cana-de-açúcar nas últimas 10 safras (da safra 2000/2001 até a safra 2009/2010 – 

safras já encerradas).  Nesse período, a produção de cana-de-açúcar cresceu 136%; 

na safra 2000/01 foram produzidas 254.922 mil toneladas de cana e na safra 

2009/10, a produção brasileira de cana atingiu 603.056 mil toneladas.  A produção 

da safra 2010/2011 é parcial, contempla a produção realizada até 13 de setembro de 

2010. 

Nas últimas 10 safras, a produção da região Norte-Nordeste cresceu 

21%, enquanto a região Centro-Sul cresceu 165%; como conseqüência, na safra 

2009/2010, o Centro-Sul representou 90% da produção brasileira de cana-de-

açúcar, contra os 80% da safra 2000/2001. 

Na região Centro-Sul, os Estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso 

do Sul foram os que apresentaram o maior crescimento da produção de cana-de-

açúcar; principalmente devido à implementação de novos produtores naquelas 

regiões, o crescimento nesse período foi de 460%, 360% e 260%, respectivamente. 

Na região Norte-Nordeste, o Estado de Alagoas continua sendo o maior 

produtor, porém, nesse período manteve o mesmo volume de produção de cana-de-

açúcar, em torno de 24.300 mil toneladas. O Estado de Pernambuco cresceu 27%, 

passando de 14.367 na safra 2000/2001 para 18.259 mil toneladas na safra 

2009/2010. 
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Tabela 2 - Produção Brasileira de Cana-de-açúcar (mil ton.) 

00/01 % 01/02 % 02/03 % 03/04 %
Norte/Nordeste 49.718    20% 48.824    17% 50.243    16% 59.990    17%

Centro/Sul 205.203  80% 243.505  83% 265.878  84% 297.121  83%

Total Brasil 254.922  292.329  316.122  357.111  

SP 146.970  58% 176.012  60% 190.505  60% 206.514  58%

MG 10.711    4% 12.231    4% 14.298    5% 18.787    5%

GO 7.164      3% 8.882      3% 9.833      3% 13.041    4%

PR 18.937    7% 22.869    8% 23.537    7% 28.594    8%

AL 24.394    10% 23.125    8% 22.645    7% 28.758    8%

PE 14.367    6% 14.343    5% 14.891    5% 17.538    5%

MS 6.521      3% 7.799      3% 8.276      3% 8.806      2%

MT 8.670      3% 10.673    4% 12.384    4% 14.352    4%

RJ 3.611      1% 2.947      1% 4.337      1% 4.420      1%

ES 2.567      1% 2.011      1% 2.606      1% 2.513      1%

SE 1.414      1% 1.317      0% 1.430      0% 1.565      0%

outros 9.596      4% 10.120    3% 11.380    4% 12.223    3%

04/05 % 05/06 % 06/07 % 07/08 %
Norte/Nordeste 57.393    15% 48.345    13% 54.406    13% 64.610    13%

Centro/Sul 324.054  85% 334.137  87% 373.913  87% 431.234  87%

Total Brasil 381.447  382.482  428.318  495.843  

SP 225.188  59% 241.223  63% 265.379  62% 297.136  60%

MG 20.946    5% 24.325    6% 29.153    7% 36.084    7%

GO 14.006    4% 14.568    4% 16.140    4% 20.824    4%

PR 28.736    8% 24.523    6% 32.119    7% 39.859    8%

AL 26.030    7% 22.254    6% 24.643    6% 29.444    6%

PE 16.685    4% 13.798    4% 15.832    4% 19.844    4%

MS 9.700      3% 9.038      2% 11.635    3% 14.869    3%

MT 15.078    4% 12.343    3% 13.059    3% 14.563    3%

RJ 6.777      2% 4.723      1% 3.445      1% 3.832      1%

ES 3.545      1% 3.337      1% 2.890      1% 3.939      1%

SE 1.465      0% 1.109      0% 1.349      0% 1.372      0%

outros 13.291    3% 11.242    3% 12.674    3% 14.078    3%

08/09 % 09/10 (*) % 10/11(*) %
Norte/Nordeste 64.100    11% 60.231    10% 3.109      1%

Centro/Sul 508.639  89% 542.825  90% 380.525  99%

Total Brasil 572.738  603.056  383.633  

SP 352.278  62% 362.645  60% 249.101  65%

MG 41.819    7% 49.923    8% 36.766    10%

GO 29.806    5% 40.092    7% 32.572    8%

PR 44.498    8% 45.503    8% 28.715    7%

AL 27.309    5% 24.270    4% -          0%

PE 18.950    3% 18.259    3% -          0%

MS 18.201    3% 23.298    4% 20.618    5%

MT 14.154    2% 14.046    2% 9.341      2%

RJ 3.403      1% 3.260      1% 1.224      0%

ES 4.373      1% 4.010      1% 2.142      1%

SE 1.832      0% 1.481      0% -          0%

outros 16.116    3% 16.270    3% 3.154      1%

Regiões

Regiões

Regiões

Safras

Safras

Safras

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DCAA/SPAE/MAPA. 
(*) Posição em 13/09/2010 
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A Tabela 3 apresenta o comportamento da produção brasileira de etanol 

nas últimas 10 safras. 

Nesse período, a produção brasileira de etanol cresceu 144%, a 

produção passou de 10.618 mil m3, na safra 00/01, para 25.739 mil m3 no 

fechamento da safra 2009/2010; grande parte desse crescimento deve-se a 

implementação dos veículos Flex Fuel. 

A produção da região Norte-Nordeste cresceu 31%, enquanto a região 

Centro-Sul cresceu 164%; como conseqüência, na safra 2009/2010, o Centro-Sul 

representou 92% da produção brasileira de etanol, contra os 85% da safra 2000/01. 

Na região Centro-Sul, os Estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso 

do Sul, assim como na produção de cana-de-açúcar, foram os que apresentaram o 

maior crescimento na produção de etanol; o crescimento nesse período foi de 594%, 

369% e 300%, respectivamente. 

Na região Norte-Nordeste, o Estado de Alagoas continua sendo o maior 

produtor de etanol, porém, o fechamento da safra 2009/2010 apresentou uma 

redução de 12% em relação à produção da safra 2000/2001. O Estado de 

Pernambuco cresceu 33%, passando de 300 mil m3 na safra 2000/2001 para 400 mil 

m3 na safra 2009/2010, mantendo a segunda colocação na região. 

O Estado de São Paulo fechou a safra 2009/2010 com uma produção de 

14.919 mil m3 de etanol, 58% da produção nacional; nas últimas cinco safras, a 

produção de etanol de São Paulo representou cerca de 60% do total de cana moída 

e de etanol produzidos no Brasil. 

Na safra 2009/2010, o Brasil produziu um total de 25.739 mil m3 de etanol 

contra 27.681 mil m3 na temporada 2008/2009, uma redução de 7%. Foi a primeira 

queda desde 2000/2001 (Tabela 3). O resultado se deve ao excesso de chuvas 

durante o inverno, que reduziu a concentração de sacarose na cana, e à maior 

destinação de matéria-prima para obtenção do açúcar; cujos preços foram mais 

atrativos na maior parte da safra (Tabela 4). 
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Tabela 3 - Produção Brasileira de Etanol (mil m3) 

00/01 % 01/02 % 02/03 % 03/04 %
Norte/Nordeste 1.527      15% 1.360      12% 1.471      12% 1.723      12%

Centro/Sul 8.990      85% 10.108    88% 11.014    88% 12.917    88%

Total Brasil 10.518    11.468    12.485    14.640    

SP 6.379      61% 7.078      62% 7.706      62% 8.751      60%

MG 489         5% 524         5% 551         4% 787         5%

GO 316         3% 380         3% 449         4% 646         4%

PR 782         7% 949         8% 963         8% 1.205      8%

AL 713         7% 562         5% 568         5% 703         5%

PE 300         3% 262         2% 307         2% 382         3%

MS 315         3% 397         3% 418         3% 473         3%

MT 464         4% 580         5% 661         5% 792         5%

RJ 91           1% 64           1% 106         1% 105         1%

ES 151         1% 131         1% 153         1% 151         1%

SE 59           1% 52           0% 61           0% 65           0%

outros 459         4% 489         4% 541         4% 580         4%

04/05 % 05/06 % 06/07 % 07/08 %
Norte/Nordeste 1.826      12% 1.508      10% 1.771      10% 2.193      10%

Centro/Sul 13.382    88% 14.299    90% 16.161    90% 20.253    90%

Total Brasil 15.208    15.807    17.932    22.446    

SP 8.958      59% 10.002    63% 11.060    62% 13.351    59%

MG 762         5% 947         6% 1.300      7% 1.760      8%

GO 717         5% 730         5% 822         5% 1.190      5%

PR 1.184      8% 1.021      6% 1.333      7% 1.836      8%

AL 687         5% 546         3% 637         4% 853         4%

PE 415         3% 326         2% 343         2% 508         2%

MS 534         4% 496         3% 641         4% 877         4%

MT 814         5% 771         5% 748         4% 859         4%

RJ 199         1% 128         1% 87           0% 120         1%

ES 209         1% 201         1% 164         1% 252         1%

SE 64           0% 48           0% 63           0% 49           0%

outros 664         4% 591         4% 733         4% 790         4%

08/09 % 09/10 % 10/11(*) %
Norte/Nordeste 2.411      9% 2.005      8% 167         1%

Centro/Sul 25.270    91% 23.734    92% 17.017    99%

Total Brasil 27.681    25.739    17.184    

SP 16.904    61% 14.919    58% 10.438    61%

MG 2.216      8% 2.294      9% 1.677      10%

GO 1.723      6% 2.194      9% 1.976      11%

PR 2.038      7% 1.881      7% 1.051      6%

AL 845         3% 626         2% -          0%

PE 530         2% 400         2% -          0%

MS 1.083      4% 1.268      5% 1.158      7%

MT 899         3% 825         3% 576         3%

RJ 126         0% 113         0% 30           0%

ES 275         1% 237         1% 108         1%

SE 90           0% 77           0% -          0%

outros 952         3% 905         4% 169         1%

Regiões

Regiões

Regiões

Safras

Safras

Safras

 
 Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DCAA/SPAE/MAPA. 

(*) Posição em 13 de setembro de 2010. 
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                    Na safra 2009/2010, da produção total de etanol, 18.804 mil m3 foram 

de etanol hidratado, utilizado em veículos flex fuel, e 6.938 de anidro, produto 

misturado à gasolina (Tabela 4).  

Nessa safra, apesar do aumento de 5% na produção de cana-de-açúcar 

(Tabela 2), o excesso de chuvas e a migração da produção para o açúcar (preços 

mais atrativos) provocaram uma redução da produção de etanol em relação à safra 

2008/2009. O anidro reduziu 18%; como conseqüência, o governo anunciou a 

redução da mistura de combustível à gasolina. A produção do hidratado diminuiu 2% 

em relação à safra 2008/2009. Destaque-se o crescimento de 5% na produção do 

açúcar (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4 – Produção brasileira de cana, etanol e açúcar 
Cana-de-açúcar Anidro Hidratado Etanol Açúcar

(mil ton) (mil m³) (mil m³) Total (mil ton)
00/01 254.922                  5.585       4.933         10.518   16.020    
01/02 292.329                  6.479       4.989         11.468   18.994    
02/03 316.122                  7.009       5.476         12.485   22.381    
03/04 357.111                  8.768       5.872         14.640   24.944    
04/05 381.447                  8.172       7.035         15.208   26.632    
05/06 382.482                  7.663       8.144         15.807   26.214    
06/07 428.318                  8.078       9.854         17.932   30.701    
07/08 495.843                  8.465       13.981       22.446   31.298    
08/09 572.738                  8.439       19.243       27.681   31.507    
09/10 603.056                  6.938       18.804       25.742   33.033    

10/11(*) 383.633                  4.440       12.669       17.109   22.440    

Safras

 

Fonte: DCAA/MAPA. 
(*) posição em 13 de setembro de 2010. 

 

 

A produção de etanol na região Centro-Sul diminuiu 6,1% na safra 

2009/2010, com impacto maior no etanol anidro, mantendo-se a produção do 

hidratado no mesmo patamar da safra anterior, conforme Tabela 05. 

A produção de etanol na região Norte-Norte apresentou uma redução de 

16,8% em relação à safra 2008/2009, com a produção do anidro reduzindo em 21%, 

conforme Tabela 06. 
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Tabela 5 – Produção de Etanol – Centro-Sul (mil m³) 
Safras Hidratado Anidro Total Var. %
00/01 4.933                      5.585       10.518       -23%
01/02 4.989                      6.479       11.468       12%

02/03 5.476                      7.009       12.485       9%
03/04 5.872                      8.768       14.640       17%
04/05 7.035                      8.172       15.208       4%
05/06 8.144                      7.663       15.807       7%
06/07 9.854                      8.078       17.932       13%
07/08 13.981                    8.465       22.446       25%
08/09 18.051                    9.630       27.681       25%
09/10 18.804                    6.934       25.738       -6%

10/11(*) 12.669                    4.440       17.109       -28%  
Fonte: DCAA/MAPA. 
(*) posição em 13 de setembro de 2010. 

 

 

Tabela 6 – Produção de Etanol – Norte-Nordeste (mil m³) 
Safras Hidratado Anidro Total Var. %
00/01 709                         818          1.527         11%
01/02 641                         719          1.360         -11%
02/03 725                         746          1.471         8%
03/04 877                         847          1.723         17%
04/05 848                         978          1.826         6%
05/06 717                         791          1.508         -17%
06/07 807                         964          1.771         17%
07/08 1.143                      1.051       2.193         24%
08/09 1.322                      1.089       2.411         10%
09/10 1.146                      859          2.005         -17%

10/11(*) 46                           121          167            -92%  
Fonte: DCAA/MAPA. 
(*) posição em 13 de setembro de 2010. 

 

 

Com base nas informações do MAPA, identificamos o grau de 

concentração da produção de cana-de-açúcar e de etanol, retratado na Tabela 7, na 

qual apuramos a participação acumulada dos principais estados produtores sobre a 

produção total brasileira. 

Nas últimas cinco safras, 85% da produção brasileira de etanol esteve 

concentrada nos cinco maiores estados produtores; se forem considerados os dez 

maiores produtores, a participação atinge 96%. 

Na safra 2009/2010, a região Centro-Sul foi responsável por 92% da 

produção brasileira de etanol, sendo 58% no Estado de São Paulo, 18% nos 

Estados de Minas Gerais e de Goiás; se for incluída a produção do Paraná, tem-se 

83% da produção do país. 
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Tabela 7 – Concentração da produção brasileira de Etanol (mil m3) 

05/06 % 06/07 % 07/08 % 08/09 % 09/10 %
Média      

(5 safras)
10/11(*) %

SP 10.002   63% 11.060   62% 13.351   59% 16.904   61% 14.919   58% 60% 10.438   61%
MG 947        69% 1.300     69% 1.760     67% 2.216     69% 2.294     67% 68% 1.677     70%
GO 730        74% 822        74% 1.190     73% 1.723     75% 2.194     75% 74% 1.976     82%
PR 1.021     80% 1.333     81% 1.836     81% 2.038     83% 1.881     83% 82% 1.051     88%
AL 546        84% 637        85% 853        85% 845        86% 626        85% 85% -         88%
PE 326        86% 343        86% 508        87% 530        88% 400        87% 87% -         88%
MS 496        89% 641        90% 877        91% 1.083     92% 1.268     92% 91% 1.158     95%
MT 771        94% 748        94% 859        95% 899        95% 825        95% 95% 576        98%
RJ 128        95% 87          95% 120        95% 126        95% 113        95% 95% 30          98%
ES 201        96% 164        96% 252        96% 275        96% 237        96% 96% 108        99%
SE 48          96% 63          96% 49          96% 90          97% 77          96% 96% -         99%
outros 591        100% 733        #### 790        #### 952        100% 905        100% 100% 169        100%
Total Brasil 15.807   17.932   22.446   27.681   25.739   17.184   

Safras
Regiões

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DCAA/MAPA. 
(*) posição em 13 de setembro de 2010. 

 

 

2.4.3 Comportamento da demanda do etanol - Mercado Interno 

 

 

Pelas vendas de combustíveis realizadas pelas distribuidoras nos últimos 

10 anos, verifica-se a evolução do etanol hidratado, principalmente a partir de 2003, 

com o lançamento da tecnologia flex fuel (Tabela 8).  

As vendas, em 2009, do etanol anidro (6.352 m³) e do hidratado (16.471 

m³), superaram as da gasolina A (19.057 m³).   

 

 

Tabela 8 – Demanda de combustíveis pelas distribuidoras (mil m³) 
Tipo de Combustível 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Etanol Hidratado 4.604   3.502   3.792   3.245   4.513   4.667   6.187   9.367   13.290  16.471  

Gasolina C * 22.630  22.211  22.610  22.610  23.174  23.553  24.008  24.325  25.175  25.409  

Diesel 35.151  37.025  37.668  36.853  39.226  39.267  39.008  41.558  44.764  44.298   
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do ANUÁRIO ANP – 2010 – p. 133 e 173. 
(*) inclui o anidro 

 

O crescimento da frota nacional de veículos flex fuel contribuiu para o 

mercado de etanol. A tecnologia flex fuel funciona através do reconhecimento, por 

um computador de bordo, de qual combustível está sendo usado, ajustando os 

parâmetros de combustão, sem qualquer interferência do motorista (ANFAVEA). 
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Tabela 9 – Licenciamento de autoveículos novos por combustível * 

ano Gasolina Etanol Flex fuel Diesel total

2.000      1.310.479    10.292         83.062         1.403.833    
2.001      1.412.420    18.335         80.432         1.511.187    
2.002      1.283.963    55.961         64.341         1.404.265    
2.003      1.152.463    36.380         48.178         54.729         1.291.750    
2.004      1.077.945    50.950         328.379       66.247         1.523.521    
2.005      697.033       32.357         812.104       77.453         1.618.947    
2.006      316.561       1.863           1.430.334    82.954         1.831.712    
2.007      245.660       107              2.003.090    92.175         2.341.032    
2.008      217.021       84                2.329.247    124.639       2.670.991    
2.009      221.732       70                2.652.298    134.642       3.008.742     

Fonte: Anuário ANFAVEA – 2010. 
* Autoveículos Novos (automóveis e comerciais leves). 

 

 

Os veículos flex fuel e os movidos a etanol, que em 2003 representavam 

6,5% das vendas de autoveículos novos, passaram de 88% em 2009. Os resultados 

da preferência dos consumidores pelos veículos flex fuel é que nos 7 anos, desde o 

seu lançamento, foram vendidos mais de 9.600 mil veículos, equivalente a 67% do 

volume de autoveículos novos comercializados nesse período.  

O relacionamento entre o crescimento das vendas dos veículos flex fuel e 

o do etanol hidratado está demonstrado no Gráfico 2.  
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Gráfico 02 – Demanda de etanol hidratado x licenciamento Autoveículos leves*  
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da ANP e ANFAVEA. 
* Autoveículos leves (flex + etanol). 
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O reflexo do crescimento econômico, do aumento da renda das famílias 

brasileiras, do maior acesso ao crédito e dos incentivos do governo (redução da 

alíquota do IPI para veículos novos) fizeram com que, a partir de 2003, as vendas 

anuais dobrassem (Tabela 9). 

A grande expansão das vendas de etanol não está explicada somente 

pela introdução dos autoveículos flex fuel, o fator econômico também é o grande 

responsável.  

Nas condições atuais, o motorista faz a opção pelo combustível no 

momento do abastecimento do veículo e não mais no momento da compra do 

veiculo. Considerando que o consumo de combustível do veículo flex fuel, quando 

abastecido com etanol, cresce por volta de 25 a 30%, o motorista tende a optar pelo 

etanol, quando o seu preço na bomba equivale no máximo a 70% do preço da 

gasolina C.  

As vendas de autoveículos novos em 2009 cresceram 13%, sendo que 

16% na região Norte-Nordeste e 12% no Centro-Sul, destacando algumas Unidades 

da Federação que atingiram 33%, caso de Sergipe, 30% no Piauí e 25% em Santa 

Catarina (Tabela 10).  
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Tabela 10 – Licenciamento de autoveículos novos por U.F. 

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Brasil 2.193.277 2.474.764 477.714   533.978   2.670.991  3.008.742   13%

Região Norte 86.974      101.311    28.377     31.300     115.351     132.611      15%
Rondônia 13.144        16.968        4.329         5.102         17.473         22.070          26%
Acre 4.294          5.312          1.396         1.488         5.690           6.800            20%
Amazonas 22.394        25.258        7.591         8.531         29.985         33.789          13%
Roraima 2.740          3.485          806            876            3.546           4.361            23%
Pará 30.480        34.264        9.194         9.575         39.674         43.839          10%
Amapá 5.518          6.494          1.679         1.876         7.197           8.370            16%
Tocantins 8.404          9.530          3.382         3.852         11.786         13.382          14%

Região Nordeste 309.127    357.982    66.745     81.265     375.872     439.247      17%
Maranhão 28.413        31.692        5.644         8.005         34.057         39.697          17%
Piaui 15.244        19.298        3.332         4.878         18.576         24.176          30%
Ceará 43.912        50.550        10.161       12.246       54.073         62.796          16%
Rio Grande do Norte 24.380        26.288        5.475         6.004         29.855         32.292          8%
Paraiba 23.759        27.394        4.108         5.564         27.867         32.958          18%
Pernambuco 60.447        67.704        11.849       13.722       72.296         81.426          13%
Alagoas 17.411        20.813        3.536         4.247         20.947         25.060          20%
Sergipe 12.535        17.048        2.671         3.173         15.206         20.221          33%
Bahia 83.026        97.195        19.969       23.426       102.995       120.621        17%

Norte/Nordeste 396.101    459.293    95.122     112.565   491.223     571.858      16%

Região Sudeste 1.181.877 1.308.140 240.026   261.874   1.421.903  1.570.014   10%
Minas Gerais 248.436      282.001      49.839       54.812       298.275       336.813        13%
Espírito Santo 48.714        57.996        11.516       13.580       60.230         71.576          19%
Rio de Janeiro 161.258      185.156      28.809       33.394       190.067       218.550        15%
São Paulo 723.469      782.987      149.862     160.088     873.331       943.075        8%

Região Sul 410.826    467.808    89.061     99.217     499.887     567.025      13%
Paraná 176.165      183.986      39.799       40.592       215.964       224.578        4%
Santa Catarina 102.376      128.769      21.801       26.015       124.177       154.784        25%
Rio Grande do Sul 132.285      155.053      27.461       32.610       159.746       187.663        17%

Região Centro-Oeste 204.473    239.523    53.505     60.322     257.978     299.845      16%
Mato Grosso do Sul 25.304        29.170        7.394         8.242         32.698         37.412          14%
Mato Grosso 28.434        34.976        10.950       12.135       39.384         47.111          20%
Goiás 70.935        79.788        22.610       23.783       93.545         103.571        11%
Distrito Federal 79.800        95.589        12.551       16.162       92.351         111.751        21%

Centro/Sul 1.797.176 2.015.471 382.592   421.413   2.179.768  2.436.884   12%

Percentual 
de  

crescimento

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Comerciais LevesAutomóveis Autoveiculos Leves

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do ANUÁRIO ANFAVEA – 2010. 

 

 

Por ser adicionado à gasolina A, para constituição da gasolina C 

automotiva, o etanol anidro possui participação no mercado de distribuição 

proporcional à da gasolina C. A partir da participação desta última e do percentual 

de 25% de adição de etanol anidro vigente em 2009, pode-se inferir que o volume de 

vendas de etanol anidro, em 2009, ficou em torno de 6.352 mil m³. Isso representou 

um acréscimo de 0,9% em relação aos 6.293 mil m³ vendidos em 2008 (a partir dos 

dados da Tabela 8). Da mesma forma, pode-se inferir que, nos últimos 10 anos, o 

consumo do etanol anidro cresceu em torno de 12%. 

As vendas do etanol hidratado pelas distribuidoras e por Unidade da 

Federação, apresentadas na Tabela 11, totalizaram 16.471 m³ em 2009, um volume 

24% superior ao de 2008.  A região Centro-Sul, responsável por 88% do mercado 



40 

 

 

nacional, teve seu volume acrescido em 23%. O nordeste foi responsável por 10% 

do volume comercializado, com crescimento de 32% em relação a 2008 e a região 

Norte, que representa 2% da comercialização, cresceu 39%. É interessante destacar 

que a participação da região Norte-Nordeste cresceu, nos últimos 3 anos, 4 pontos 

percentuais.  

 

 

Tabela 11 – Demanda do etanol hidratado - Distribuidoras (mil m³) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 4.604   3.502   3.792   3.245   4.513   4.667   6.187   9.367   13.290  16.471  24%

Região Norte 96        61        56        51        55        63        58        114      198      276      39%
Rondônia 24          12          15          12          13          14          11          22          41          57          41%
Acre 7            5            4            4            4            4            4            6            10          12          26%
Amazonas 17          14          12          13          14          19          16          33          55          80          46%
Roraima 2            1            1            1            1            1            1            2            3            3            1%
Pará 30          15          10          9            11          11          10          18          32          46          46%
Amapá 2            1            1            1            1            1            1            1            3            8            200%
Tocantins 15          13          13          12          13          14          14          32          56          70          25%

Região Nordeste 446      300      256      234      283      328      417      713      1.236   1.625   32%
Maranhão 17          11          10          9            8            11          17          49          107        143        33%
Piaui 26          21          18          15          16          15          14          19          28          33          17%
Ceará 72          51          44          34          36          41          66          108        153        175        14%
Rio Grande do Norte 38          26          22          18          23          27          33          67          95          98          4%
Paraiba 38          24          23          30          32          34          37          64          90          113        26%
Pernambuco 100        58          51          43          69          94          108        163        281        365        30%
Alagoas 26          19          19          20          24          27          35          51          83          105        26%
Sergipe 29          21          18          14          15          14          13          17          29          53          78%
Bahia 102        70          50          50          60          67          96          174        370        541        46%

Norte/Nordeste 542      361      312      284      338      391      475      827      1.433   1.901   33%

Região Sudeste 2.770   2.014   2.340   1.941   2.894   3.023   4.382   6.578   9.023   10.860  20%
Minas Gerais 551        392        409        374        421        391        371        603        957        1.204     26%
Espírito Santo 65          43          42          37          37          51          42          71          137        173        26%
Rio de Janeiro 232        156        158        98          110        181        224        359        677        873        29%
São Paulo 1.921     1.424     1.732     1.432     2.327     2.401     3.744     5.545     7.251     8.610     19%

Região Sul 824      753      714      684      905      883      872      1.164   1.605   2.095   30%
Paraná 445        431        370        377        539        518        521        701        904        1.193     32%
Santa Catarina 178        157        164        155        174        175        193        242        376        499        33%
Rio Grande do Sul 201        165        179        152        192        190        159        220        325        403        24%

Região Centro-Oeste 468      374      427      336      377      370      457      798      1.229   1.615   31%
Mato Grosso do Sul 69          59          64          61          71          72          65          105        166        208        25%
Mato Grosso 61          45          84          40          59          71          72          107        277        394        42%
Goiás 190        153        171        145        170        149        239        435        611        774        27%
Distro Federal 147        118        107        89          76          78          81          150        175        239        37%

Centro/Sul 4.062   3.141   3.480   2.961   4.175   4.276   5.711   8.540   11.857  14.570  23%

% do Centro-Sul 88% 90% 92% 91% 93% 92% 92% 91% 89% 88%

                             
%              

2009 x 2008

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Periodos ( jan/dez)

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do ANUÁRIO ANP - 2010 - pág 173. 
 
 

As empresas associadas ao Sindicom distribuíram, em 2009, 60% das 

vendas do etanol hidratado, o que em números absolutos representou 9.922 mil m³, 

sendo que 1.305 mil m³ foram abastecer a região Norte-Nordeste, o equivalente a 

69% da movimentação da região. Na região Centro-Sul, 59% da distribuição de 

etanol hidratado foi realizada pelo Sindicom. 

As demais empresas de distribuição, chamadas de “emergentes”, tiveram 

uma participação no volume total do país, em 2004 e 2006, de 52% e 54%, 
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respectivamente. Essas empresas, em 2009, participaram com 29% do volume 

distribuído no nordeste e 31% no sul do país (Tabela 12).  

 

 

Tabela 12 – Vendas de etanol hidratado pelo Sindicom (mil m³) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 1.612       2.182       2.627       2.836       5.222       7.872       9.922       60%

Região Norte 31            34            38            35            65            116          156          57%
Rondônia 5                6                7                6                12              24              33              58%
Acre 3                3                3                4                5                8                8                66%
Amazonas 5                5                7                6                13              26              33              42%
Roraima 1                1                1                1                2                3                3                93%
Pará 8                9                10              9                15              26              36              79%
Amapá 1                1                1                1                1                3                8                97%
Tocantins 9                9                10              9                16              27              35              50%

Região Nordeste 148          190          216          281          537          886          1.149       71%
Maranhão 7                8                10              14              42              73              101            71%
Piaui 14              14              13              12              17              23              26              77%
Ceará 28              29              29              45              81              118            139            80%
Rio Grande do Norte 13              19              20              26              58              78              79              81%
Paraiba 11              16              18              20              35              53              76              67%
Pernambuco 21              36              49              59              111            179            237            65%
Alagoas 11              17              19              26              39              67              87              84%
Sergipe 12              12              11              10              13              20              35              67%
Bahia 32              38              46              69              141            274            368            68%

Norte/Nordeste 179          224          254          316          602          1.002       1.305       69%

Região Sudeste 729          1.188       1.566       1.742       3.337       5.013       6.339       58%
Minas Gerais 303            304            310            254            388            641            824            68%
Espírito Santo 26              32              44              40              67              122            148            86%
Rio de Janeiro 73              95              143            143            272            502            623            71%
São Paulo 327            758            1.069         1.305         2.610         3.748         4.744         55%

Região Sul 493          557          574          515          808          1.205       1.436       69%
Paraná 254            292            302            273            440            639            736            62%
Santa Catarina 109            113            120            126            183            296            378            76%
Rio Grande do Sul 130            152            152            115            185            270            322            80%

Região Centro-Oeste 210          212          232          264          476          652          842          52%
Mato Grosso do Sul 45              47              50              46              73              114            141            68%
Mato Grosso 19              25              25              26              54              100            147            37%
Goiás 75              74              93              124            224            295            359            46%
Distro Federal 71              66              65              67              125            142            195            82%

Centro/Sul 1.433       1.958       2.372       2.521       4.620       6.870       8.618       59%

% do Sindicom 50% 48% 56% 46% 56% 59% 60%

%       
Sindicom  

2009

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Periodos ( jan/dez)

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Sindicom. 

 

Da mesma forma que nos anos anteriores, em 2009, o mercado de 

distribuição de etanol hidratado se manteve concentrado, com dez empresas 

detendo 73,4% das vendas. Se considerarmos as 20 maiores empresas, esse 

número chega a 85,3%, se incluirmos as 30 maiores atinge 91%. Os 9% restantes 

ficam pulverizados entre 124 distribuidoras (Tabela 13). 
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Destacamos que algumas empresas que aparecem entre as 10 maiores 

distribuidoras de etanol hidratado não figuram entre as 30 maiores distribuidoras de 

gasolina C, indicando certa especialização de algumas distribuidoras com o etanol 

hidratado. 

Nas vendas da gasolina C, a concentração chega a 80,2% se 

considerarmos as 10 maiores distribuidoras, 86,4 e 90,6% se incluirmos as 20 e 30 

maiores, respectivamente. Na gasolina C, os 9,4% ficam pulverizados entre 110 

distribuidoras. 

 

Tabela 13 – Participação das distribuidoras nas vendas de etanol hidratado 

Participação                  
%

%                   
Acumulado

Participação                  
%

%                   
Acumulado

Total (154 distribuidoras) Total (140 distribuidoras)

1            BR 22,2               22,2          1              BR 28,9              28,9           
2            Ipiranga 17,0               39,3          2              Ipiranga 20,2              49,1           
3            Shell 13,1               52,4          3              Shell 11,3              60,4           
4            Cosan 5,1                 57,4          4              Cosan 6,6                67,0           
5            Petronova 3,8                 61,2          5              Alesat 6,5                73,5           
6            Gold 3,2                 64,4          6              Royal Fic 1,7                75,2           
7            Twister 3,0                 67,3          7              Total 1,5                76,6           
8            Alesat 2,6                 69,9          8              SP 1,3                78,0           
9            Euro 2,2                 72,1          9              Fast 1,2                79,1           

10          Brasil Oil 1,8                 73,9          10            Sabba 1,1                80,2           
11          MM Original 1,4                 75,3          11            Ciapetro 0,8                81,1           
12          Petroluna 1,3                 76,6          12            Ello-Puma 0,8                81,8           
13          Fera 1,2                 77,8          13            Aster 0,7                82,6           
14          Royal Fic 1,2                 79,0          14            Latina 0,6                83,2           
15          STS 1,1                 80,2          15            Ruff 0,6                83,8           
16          Valesul 1,1                 81,3          16            Idaza 0,5                84,3           
17          Rodopetro 1,1                 82,3          17            Petrosul 0,5                84,9           
18          Flórida 1,0                 83,3          18            Rodopetro 0,5                85,4           
19          Ocidental 1,0                 84,3          19            Atem's 0,5                85,9           
20          Petrosol 0,9                 85,3          20            Alvo 0,5                86,4           
21          Arogas 0,8                 86,0          21            Zema 0,5                86,9           
22          Aspen 0,8                 86,8          22            Equador 0,5                87,3           
23          Petromais 0,7                 87,5          23            Potencial 0,5                87,8           
24          Petrovalle 0,7                 88,2          24            RM Petroleo 0,5                88,3           
25          Petrosul 0,6                 88,8          25            Distribuidora 0,4                88,7           
26          Oil Petro 0,6                 89,4          26            D'mais 0,4                89,1           
27          Total 0,4                 89,8          27            Federal 0,4                89,5           
28          SR 0,4                 90,2          28            Charrua 0,4                89,9           
29          Gasforte 0,4                 90,6          29            DNP 0,4                90,3           
30          Petroluz 0,4                 91,0          30            Petrobahia 0,4                90,6           

124        Demais Distribuidoras 9,0                 100,0        110          Demais Distribuidoras 9,4                100,0         

Etanol Hidratado Gasolina
DistribuidorasRanking Ranking Distribuidoras

 
Fonte: ANUÁRIO ANP – 2010 – pág. 138 e 175 

 

 

Outro ponto importante na demanda de combustíveis diz respeito às 

características dos postos de revenda de combustíveis automotivos, apresentados 

na Tabela 14. Segundo o anuário da ANP, no final de 2009, 37.973 postos 

operavam no Brasil, número 3,4% superior ao observado no ano anterior.  Desse 
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total, 71,8% encontrava-se na região Centro-Sul; 21,5% na região Nordeste; 6,7% 

na região Norte.  

Tabela 14 – Localização dos postos de revenda de combustíveis automotivos 

Total BR Ipiranga Shell Cosan Alesat
Bandeira 

Branca (1)
Outras (2)

Brasil 37.973      6.786     5.722     2.178     1.495     1.348     16.616    3.828       

Região Norte 2.564        430        249        26          14          41          1.308      496          
Rondônia 476             44            55            6              1              -           270           100            

Acre 140             49            7              2              -           -           58             24              

Amazonas 532             84            15            5              -           -           193           235            

Roraima 102             37            -           1              -           -           50             14              

Pará 862             143          99            8              12            21            465           114            

Amapá 107             28            34            1              -           -           44             -             

Tocantins 345             45            39            3              1              20            228           9                

Região Nordeste 8.149        1.515     588        313        186        379        4.005      1.163       
Maranhão 990             104          51            2              15            64            661           93              

Piaui 663             126          28            2              13            15            444           35              

Ceará 1.211          277          96            44            32            59            477           226            

Rio Grande do Norte 522             111          27            18            10            87            208           61              

Paraiba 619             77            62            18            6              24            329           103            

Pernambuco 1.235          230          131          80            27            37            489           241            

Alagoas 468             135          56            20            12            10            209           26              

Sergipe 256             70            20            15            13            8              60             70              

Bahia 2.185          385          117          114          58            75            1.128        308            

Norte/Nordeste 10.713      1.945     837        339        200        420        5.313      1.659       

Região Sudeste 15.994      2.853     2.341     1.373     875        760        7.210      582          
Minas Gerais 4.330          926          546          207          157          281          1.962        251            

Espírito Santo 656             128          120          50            56            66            202           34              

Rio de Janeiro 2.191          384          363          220          151          136          917           20              

São Paulo 8.817          1.415       1.312       896          511          277          4.129        277            

Região Sul 8.033        1.325     2.195     362        380        109        2.367      1.295       
Paraná 2.882          364          590          157          161          27            1.316        267            

Santa Catarina 2.098          309          562          66            96            68            529           468            

Rio Grande do Sul 3.053          652          1.043       139          123          14            522           560            

Região Centro-Oeste 3.233        663        349        104        40          59          1.726      292          
Mato Grosso do Sul 572             197          83            3              7              -           170           112            

Mato Grosso 1.001          139          74            16            -           2              645           125            

Goiás 1.341          177          150          45            14            51            849           55              

Distro Federal 319             150          42            40            19            6              62             -             

Centro/Sul 27.260      4.841     4.885     1.839     1.295     928        11.303    2.169       

Grandes Regiões e 

Unidades da 

Federação

Distribuição por Brandeira - 2009

 
Fonte: Anuário ANP – 2010 – pág. 150. 
1 – posto que pode ser abastecido com qualquer bandeira. 
2 – inclui 113 bandeiras. 

 

 

Em âmbito nacional, 46,2% da revenda de combustíveis se dividiram 

entre 5 das 118 bandeiras atuantes. Os postos revendedores que operam com 

bandeira branca, isto é, podem ser abastecidos por qualquer distribuidora, tiveram 

sua participação ampliada de 43,3%, em 2008, para 43,8%, em 2009, mantendo-se 



44 

 

 

maior que as quatro primeiras colocadas no ranking. A participação desses postos 

na região Norte chega a 51% e na região Sul, a 29%.   

A indústria sucroalcooleira brasileira tem diferentes períodos de 

produção, sendo para a região Centro-Sul abril o mês de inicio da produção e 

novembro, o mês em que termina a produção. A região Norte-Nordeste inicia a 

produção em setembro e termina em maio. Dadas essas características, 

normalmente, quando se retrata a produção brasileira anual, se faz menção ao ano-

safra, que considera as características citadas. 

 

 

Tabela 15 – Oferta do etanol hidratado – ano calendário (mil m³) 

2.000     2.001     2.002     2.003     2.004     2.005     2.006     2.007     2.008     2.009     

Brasil 5.056   4.985   5.549   5.638   6.788   7.832   9.851   14.303  17.556  19.089  

Região Norte 25        13        14        9          9          14        19        18        35        48        
Rondônia -         -         -         -         -         -         -         -         -         9            
Acre -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Amazonas 4            2            4            4            5            6            6            8            8            5            
Roraima -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Pará 21          11          10          4            5            7            11          10          25          32          
Amapá -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Tocantins -         -         -         -         -         0            2            -         2            2            

Região Nordeste 678      640      763      738      861      776      711      988      1.212   1.284   
Maranhão 11          9            6            6            9            11          20          50          60          59          
Piaui 8            13          12          4            4            6            14          10          11          5            
Ceará 1            1            1            0            0            1            1            1            7            11          
Rio Grande do Norte 42          30          66          32          37          39          29          35          47          82          
Paraiba 82          137        136        132        159        172        147        213        213        238        
Pernambuco 188        123        152        165        152        128        112        212        298        309        
Alagoas 282        279        345        351        448        361        329        399        494        422        
Sergipe 37          25          29          29          34          39          30          12          29          85          
Bahia 27          23          16          18          18          19          28          55          52          73          

Norte/Nordeste 702      653      777      746      870      789      730      1.006   1.246   1.332   

Região Sudeste 3.186   3.102   3.441   3.321   4.280   5.115   6.878   9.876   12.348  12.916  
Minas Gerais 208        193        261        400        429        526        691        1.168     1.634     1.793     
Espírito Santo 49          57          60          49          47          46          47          89          125        131        
Rio de Janeiro 38          39          62          65          102        84          60          93          89          103        
São Paulo 2.890     2.813     3.058     2.807     3.702     4.459     6.079     8.526     10.499   10.889   

Região Sul 614      582      578      729      761      656      865      1.564   1.471   1.529   
Paraná 611        576        572        723        756        653        859        1.557     1.465     1.526     
Santa Catarina -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         
Rio Grande do Sul 3            5            6            6            5            3            6            7            6            2            

Região Centro-Oeste 554      649      752      842      878      1.271   1.379   1.858   2.491   3.313   
Mato Grosso do Sul 168        169        212        252        240        402        437        659        709        1.089     
Mato Grosso 198        304        334        313        364        436        486        486        546        538        
Goiás 188        176        207        276        274        433        455        712        1.235     1.685     
Distro Federal -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Centro/Sul 4.354   4.332   4.772   4.892   5.918   7.043   9.121   13.297  16.310  17.757  

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Períodos (jan a dez)

 
Fonte: ANUÁRIO ANP – 2010 – pág. 150. 

 

 

Para podermos inferir sobre o volume de etanol hidratado que circula 

pelas Unidades da Federal, bem como quantificarmos a exportação e importação de 
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cada uma delas, resgatamos através da Tabela 15 os dados informados pela ANP, 

referente à produção brasileira realizada durante o período de janeiro a dezembro de 

cada ano. 

Na Tabela 16 faz-se a comparação da produção do período de janeiro a 

dezembro de cada ano (Tabela 15) com as vendas realizadas pelas distribuidoras 

considerando o mesmo período (Tabela 11).   

 

 

Tabela 16 – Oferta x Demanda do etanol hidratado por U.F. 

2.003         2.004         2.005         2.006         2.007         2.008         2.009         

Brasil 2.393,0    2.275,6    3.164,9    3.664,8    4.935,8    4.266,2    2.618,3    

Região Norte (41,9)        (45,7)        (49,1)        (38,7)        (95,7)        (162,9)      (228,2)      
Rondônia (11,9)          (12,7)          (13,6)          (10,6)          (21,5)          (40,6)          (48,6)          
Acre (3,7)            (3,8)            (4,0)            (4,1)            (6,4)            (9,5)            (12,0)          
Amazonas (8,2)            (8,9)            (13,0)          (10,6)          (24,2)          (46,7)          (74,9)          
Roraima (0,6)            (0,6)            (0,7)            (1,3)            (2,3)            (2,9)            (2,9)            
Pará (4,5)            (5,9)            (3,3)            0,9             (8,1)            (6,3)            (14,3)          
Amapá (0,9)            (0,8)            (0,9)            (0,9)            (1,5)            (2,8)            (8,3)            
Tocantins (12,2)          (13,1)          (13,5)          (12,0)          (31,8)          (54,1)          (67,3)          

Região Nordeste 503,7       578,5       447,5       294,0       274,6       (24,2)        (341,2)      
Maranhão (3,0)            0,5             (0,2)            3,7             1,1             (46,9)          (83,9)          
Piaui (11,1)          (11,9)          (9,1)            (0,1)            (9,9)            (16,9)          (28,0)          
Ceará (33,9)          (35,5)          (39,5)          (65,1)          (107,3)        (146,0)        (163,8)        
Rio Grande do Norte 13,7           14,1           12,6           (4,8)            (31,9)          (47,9)          (16,0)          
Paraiba 101,3         126,6         137,7         110,9         149,3         123,5         125,0         
Pernambuco 122,0         82,4           34,7           4,8             48,8           17,2           (56,0)          
Alagoas 331,1         424,3         334,1         294,0         347,8         411,2         317,1         
Sergipe 15,6           19,0           25,5           17,7           (4,4)            (0,3)            32,9           
Bahia (31,8)          (41,1)          (48,4)          (67,1)          (118,7)        (318,0)        (468,4)        

Norte/Nordeste 461,8       532,8       398,4       255,3       178,9       (187,0)      (569,4)      

Região Sudeste 1.379,4    1.385,7    2.091,9    2.495,8    3.297,7    3.325,1    2.055,9    
Minas Gerais 26,0           8,4             134,4         319,8         565,2         676,8         589,0         
Espírito Santo 12,0           10,0           (4,3)            5,1             17,9           (11,8)          (42,1)          
Rio de Janeiro (33,0)          (8,2)            (96,5)          (164,7)        (266,1)        (587,9)        (770,0)        
São Paulo 1.374,4      1.375,5      2.058,2      2.335,7      2.980,7      3.248,0      2.278,9      

Região Sul 45,7         (144,0)      (227,1)      (7,6)          399,8       (134,1)      (565,8)      
Paraná 346,4         217,1         134,7         338,7         855,5         560,7         333,4         
Santa Catarina (155,0)        (173,9)        (175,3)        (193,1)        (242,4)        (376,2)        (498,7)        
Rio Grande do Sul (145,7)        (187,2)        (186,6)        (153,3)        (213,3)        (318,6)        (400,6)        

Região Centro-Oeste 506,1       501,1       901,8       921,3       1.059,4    1.262,2    1.697,7    
Mato Grosso do Sul 191,3         168,8         330,2         372,1         554,0         542,8         880,9         
Mato Grosso 273,1         304,9         365,0         413,4         379,0         269,4         144,4         
Goiás 130,9         103,6         284,1         216,7         276,7         624,8         911,7         
Distrito Federal (89,2)          (76,2)          (77,6)          (80,9)          (150,2)        (174,8)        (239,4)        

Centro/Sul 1.931,1    1.742,8    2.766,5    3.409,5    4.756,9    4.453,2    3.187,8    

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Periodos (jan a dez) - mil m3

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da ANP. 

 

Dessa forma, pode-se inferir que, na região Nordeste, até o ano de 2007, 

existia excesso de produção, suficiente para suprir o déficit da região Norte. A partir 
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do ano de 2008, a região Nordeste passou a apresentar déficit de produção; por 

outro lado, devido ao crescimento do consumo interno, a região Norte passou a 

apresentar aumento substancial das suas necessidades.  

Durante alguns anos, na região Sul, a produção excedente do Estado do 

Paraná foi suficiente para suprir as necessidades de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul. No ano de 2009, a região Sul apresentou um déficit em razão do 

aumento do consumo interno daquela região. 

Se considerarmos o custo do frete entre a região de origem e de destino, 

bem como a produção excedente de cada Unidade da Federal, podemos inferir que 

os déficits das regiões poderiam ser atendidos da seguinte forma: 

a) os déficits da região Norte e Nordeste poderiam ser atendidos pelo 

excedente dos Estados de Goiás, Minas Gerais e do Mato Grosso; 

b) o déficit da região Sul poderia ser atendido pelo excedente dos 

Estados de São Paulo ou do Mato Grosso do Sul. 

Quanto ao excedente verificado no Brasil de 2.628 mil m³, podemos 

inferir que se trata de volume destinado a suprir o consumo aproximado de 2 meses, 

considerando a média de consumo mensal de 1.300 mil m³, calculada pelas vendas 

do ano de 2009, conforme Tabela 11.  

Na Tabela 17, a movimentação do etanol hidratado para o ano de 2009 

foi resumida por região e é possível destacar os seguintes aspectos: 

- na região Norte, em função do baixo volume de produção, a demanda 

interna de 2009 equivale a cinco vezes a produção; 

- a produção do Nordeste em 2009 representou 79% das suas 

necessidades; 

- 30% da demanda interna da região Norte-Nordeste foi atendida pelo 

Centro-Oeste e pelo Sudeste; 

- 84% da produção do Sudeste é consumida na própria região; 

- a produção da região Sul atende 73% da sua demanda; 

- na região Centro-Oeste, figurando como a segunda maior produtora do 

país, a demanda interna representa 49% da sua produção; 

- 82% da produção da região Centro-Sul é consumida na própria região; 

- a região Centro-Sul é responsável por 93% da produção brasileira de 

etanol hidratado; 

- 88% do consumo do país é realizado na região Centro-Sul. 
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Tabela 17 – Oferta x Demanda do etanol hidratado por região 

Brasil 19.089           16.471           2.618            86%

Região Norte 48                 276                (228)              579%

Região Nordeste 1.284             1.625             (341)              127%

Norte/Nordeste 1.332             1.901             (569)              143%

Região Sudeste 12.916           10.860           2.056            84%

Região Sul 1.529             2.095             (566)              137%

Região Centro-Oeste 3.313             1.615             1.698            49%

Centro/Sul 17.757           14.570           3.188            122%

% do Centro-Sul 93% 88%

%          
Demanda x 

Oferta

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação
Oferta

Demanda 

Interna

(Deficit)    

Superavit

 
     Fonte: elaboração própria, a partir de dados da ANP. 

 

 

2.4.4 A Logística do Etanol 

 

 

Como a legislação brasileira - Resoluções ANP nº 05, de 13 de fevereiro 

de 2006 e nº 43, de 22 de dezembro de 2009 - proíbe que sejam realizadas vendas 

diretas dos produtores de etanol para os postos de revenda, as vendas ocorrem por 

intermédio das distribuidoras autorizadas. 

Dessa forma, a distribuição do etanol é feita através de três tipos de 

estruturas físicas para estocagem e encaminhamento, conforme Neves e Conejero 

(2010): 

a) Centros Coletores � os centros coletores são de propriedade das 

distribuidoras e estão localizados próximos aos produtores de etanol, recebendo, 

armazenando e encaminhando o etanol somente para as bases de distribuição; não 

podem enviar diretamente ao mercado consumidor. Em 2009, existiam 18 centros 

coletores, dos quais 5 estavam localizados no Estado de São Paulo. 

b) Bases de Distribuição Primária � as bases de distribuição primária 

são de propriedade das distribuidoras e estão localizadas próximas às refinarias de 

petróleo, armazenando os produtos das distribuidoras e transferindo para as bases 

de distribuição secundárias.  
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c) Bases de Distribuição Secundária � estão localizadas próximas aos 

centros consumidores, tendo como objetivo principal a aproximação dos estoques 

dos mercados consumidores. As bases de distribuição secundárias têm uma 

capacidade nominal de 3 bilhões de litros de derivados de petróleo e 700 milhões de 

litros de etanol.  

As distribuidoras retiram o etanol nos estabelecimentos dos produtores 

em caminhões com um único tanque com capacidade de 30 mil litros (podendo 

chegar a 65 mil litros).  Para o transporte até os postos revendedores, são utilizados 

caminhões com tanques fracionados, onde é possível formar o mix de produtos 

(etanol hidratado, gasolina e óleo diesel) para abastecimento dos postos de revenda, 

segundo Neves e Conejero (2010). 

As distribuidoras de menor porte, chamadas de independentes ou 

emergentes, por movimentarem quantidades menores, retiram o etanol hidratado 

combustível, com caminhões compartimentados, entregando os produtos 

diretamente aos postos de revenda, evitando, assim, o retorno à base, o que 

proporciona economia no transporte do produto, conforme Neves e Conejero (2010). 

Esse procedimento é chamado de “despejo”; embora seja utilizado, infringe a norma 

da ANP, que prevê que o etanol passe necessariamente pelas bases de distribuição, 

antes dos postos de revenda. 

A mistura de etanol anidro à gasolina A, transformando-a em gasolina C, 

ocorre somente nas bases de distribuição, seja ela primária ou secundária, antes 

que o produto seja entregue nos postos de revenda. 

Neves e Conejero (2010) construíram uma representação dos fluxos nos 

canais de distribuição do etanol combustível que está reproduzida na Figura 2. 

É importante destacar que a localização física dos produtores de etanol é 

que determina a forma como se dará o fluxo até o centro consumidor. Para 

quaisquer das alternativas, o direcionamento principal é a economia dos custos 

logísticos, que tem participação relevante na composição do preço do etanol.  
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Figura 02 – Fluxos nos canais de distribuição de combustíveis no Brasil 
Fonte: NEVES e CONEJERO (2010) – elaborada com base em FIGUEIREDO (2006) (apud 
Dolnikoff, 2008) e SINDICOM (2009) – com atualizações do autor. 

 

 

O fluxo entre os produtores e os centros coletores e/ou as bases de 

distribuição, sejam primárias ou secundárias, é chamado de “coleta”, o fluxo das 

bases primárias para as secundárias é chamado de “transferência” e os fluxos das 

bases primárias ou secundárias para os pontos de venda é chamado de “entrega”. 

O transporte do produtor até o centro coletor é realizado no modal 

rodoviário e deste para as bases é realizado no modal ferroviário.    

Na figura 2, o primeiro fluxo (usina 1) reproduz a movimentação de 

etanol, quando os produtores estão situados distante do centro consumidor. É o 

caso das novas fronteiras agrícolas, como Mato Grosso. O etanol passa por um 

centro coletor (da BR distribuidora ou de empresas privadas), que, por sua vez, 

repassa-o para uma base primária própria ou de outras distribuidoras, transferindo-o 

para uma base secundária, que, então, realiza a entrega no ponto de venda, como 

os postos de revenda. Dependendo da localização física do centro coletor, o etanol 

poderá ser transferido diretamente a uma base secundária ou, dependendo da 

localização física da base primária, o etanol poderá ser entregue diretamente ao 

centro consumidor pela base primária. Como mencionado anteriormente, os centros 

coletores não podem enviar o etanol diretamente ao mercado consumidor; o produto 

passa necessariamente por uma base de distribuição. 
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No segundo fluxo (usina 2), em função da localização do produtor, o 

etanol vai diretamente à base primária e depois à secundária que o entrega ao ponto 

de venda. A diferença do terceiro e quarto fluxos é que o produto poderá passar 

somente pela base secundária ou pela base primária. 

A ANP informa a localização física das bases de distribuição brasileiras e 

a capacidade de armazenagem, retratadas na Tabela 18, da qual é possível fazer as 

seguintes avaliações: 

a) a capacidade nominal das bases de distribuição para o etanol 

corresponde a aproximadamente 15 dias do consumo brasileiro, considerando a 

média do ano de 2009, conforme Tabela 11; 

b) 75 % da capacidade de armazenagem estão localizadas na região 

Centro-Sul.  
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Tabela 18 – Localização das bases de distribuição brasileiras 

Derivados de petróleo                   

(exceto GLP)
GLP Etanol

Brasil 508                      2.744.562                       142.972               578.153               

Região Norte 56                        381.898                          14.363                 44.523                 
Rondônia 12                            56.240                                 2.350                       10.228                     
Acre 5                              11.710                                 -                           2.458                       
Amazonas 8                              74.861                                 5.523                       13.121                     
Roraima 2                              8.422                                   -                           1.611                       
Pará 24                            221.179                               6.294                       14.818                     
Amapá 1                              6.408                                   -                           1.184                       
Tocantins 4                              3.078                                   196                          1.103                       

Região Nordeste 74                        543.647                          26.462                 98.317                 
Maranhão 8                              95.849                                 4.546                       22.022                     
Piaui 1                              11.492                                 -                           4.681                       
Ceará 11                            107.949                               5.589                       15.073                     
Rio Grande do Norte 4                              10.398                                 1.994                       867                          
Paraiba 4                              31.977                                 60                            9.501                       
Pernambuco 12                            111.785                               7.230                       21.717                     
Alagoas 4                              33.857                                 1.121                       4.529                       
Sergipe 3                              23.716                                 1.184                       2.826                       
Bahia 27                            116.624                               4.738                       17.101                     

Norte/Nordeste 130                      925.545                          40.825                 142.840               

Região Sudeste 204                      1.143.267                       70.095                 299.031               
Minas Gerais 34                            169.055                               10.591                     45.151                     
Espírito Santo 8                              143.674                               2.245                       9.960                       
Rio de Janeiro 30                            239.093                               11.471                     57.088                     
São Paulo 132                          591.445                               45.788                     186.832                   

Região Sul 110                      487.850                          23.535                 85.179                 
Paraná 57                            267.558                               8.845                       47.506                     
Santa Catarina 22                            15.780                                 2.411                       6.428                       
Rio Grande do Sul 31                            204.512                               12.279                     31.245                     

Região Centro-Oeste 64                        187.900                          8.517                   51.103                 
Mato Grosso do Sul 12                            34.361                                 934                          9.124                       
Mato Grosso 24                            35.912                                 904                          12.589                     
Goiás 18                            73.630                                 4.039                       18.843                     
Distro Federal 10                            43.997                                 2.640                       10.547                     

Centro/Sul 378                      1.819.017                       102.147               435.313               

Grandes Regiões e 
Unidades da 
Federação

Quantidade de 
bases de 

distribuição

Capacidade nominal de armazenamento (m3)

 
Fonte: ANUÁRIO ANP – 2010 – pág. 132 
 
 
 

2.4.5 Principais Condições Comerciais 

 

 

2.4.5.1 Fornecedores de Cana x Produtores de Açúcar e Etanol 

 

 

As especificações do processo produtivo do açúcar, do etanol e da 

própria cana, com elevado custo de frete relativo ao preço (o que inviabiliza o 

transporte por longas distâncias) e que precisa ser processado logo após a colheita, 
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causam uma dependência bilateral entre os fornecedores de cana e os produtores 

de açúcar e etanol, segundo Bacchi e Barros (2010). 

Ao longo dos anos, o relacionamento entre os fornecedores de cana e os 

produtores de açúcar e etanol sempre considerou a dependência bilateral, mas 

outros fatores podem determinar arranjos diferentes para o suprimento de cana. 

A presença de outros produtores de açúcar e etanol na região, a 

existência de fornecedores qualificados e a capacidade de coordenação do 

abastecimento da unidade de produção são, entre outros, fatores que podem 

determinar o relacionamento comercial nessa fase da cadeia. 

Diversas situações podem determinar as condições comerciais entre os 

fornecedores de cana e os produtores de açúcar e etanol. Dentre outras, pode-se 

mencionar: 

a) o fornecedor de cana pode ser o proprietário da terra ou pode plantar 

em terra arrendada de terceiros ou do próprio produtor; 

b) o CCT (corte, carregamento e transporte da cana) pode ser de 

responsabilidade do fornecedor de cana ou do produtor. 

c) os contratos podem ser de dez anos, cinco anos ou períodos 

menores; 

d) é possível encontrar diversos níveis de parcerias; 

e) o proprietário da terra faz os tratos culturais e o produtor de açúcar e 

etanol faz o plantio e CCT; 

f) o fornecedor realiza o plantio e tratos culturais e o produtor realiza o 

CCT; 

g) o produtor pode não fazer contratos e vender toda a cana durante a 

safra, correndo riscos; 

Podem-se encontrar diversas formas de arranjos contratuais, atendendo 

o conjunto ou parte das situações mencionadas anteriormente.  

Na maioria dos contratos, prevalecem as condições estabelecidas pelo 

modelo Consecana, cujo preço final da cana só é fixado após a comercialização da 

produção pelo produtor de açúcar e etanol e o pagamento da tonelada da cana é 

estabelecido pelo teor de sacarose, Açúcar Total Recuperado (ATR), que identifica a 

capacidade da cana entregue de gerar etanol e açúcar..  
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Antes de detalharmos o modelo básico do Consecana, faz-se necessário 

apresentarmos os principais marcos regulatórios que interferiram no relacionamento 

entre os fornecedores de cana e os produtores de açúcar e etanol.  

Através do Decreto-lei nº. 3855, de 1941, o presidente Getulio Vargas 

instituiu “O Estatuto da Lavoura Canavieira”, que disciplinou rígida e 

sistematicamente as relações entre os fornecedores de cana e os produtores, 

estabelecendo a forma e a fixação das cotas de fornecimento dos fornecedores junto 

aos produtores, de forma a assegurar o abastecimento e a moagem da cana pelos 

produtores. 

A lei nº. 4870, de 1965, revigorou as disposições do Estatuto e 

estabeleceu a participação dos fornecedores na valorização dos estoques e o 

pagamento da cana, que até a vigência dessa lei era pela tonelada de cana, passou 

a ser paga pelo teor de sacarose, Açúcar Total Reversível (ATR), que identifica a 

capacidade da cana entregue de gerar etanol e açúcar. 

Os rígidos dispositivos legais do Estatuto foram perdendo força diante da 

nova realidade, na qual os volumes produzidos cresceram exponencialmente a partir 

do Proalcool, sem que o IAA tivesse reajustado as cotas oficiais de açúcar, de etanol 

e, conseqüentemente, de cana.  

Dessa forma, a política agrícola para o setor, vigente até o final dos anos 

90, determinava cotas de produção por usina e estabelecia os preços da cana, do 

etanol e do açúcar, o que impedia o pleno desenvolvimento de uma economia de 

mercado no setor. 

Com o desmonte do aparato governamental e a necessidade de uma 

nova forma de remunerar a matéria-prima, surgiu, em 1999, o Conselho dos 

Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 

(CONSECANA). Formado por representantes das indústrias de açúcar e etanol e 

dos plantadores de cana, o Consecana define regras e zela pelo bom 

relacionamento entre as partes. 

O Consecana assessora os produtores na realização dos contratos de 

fornecimento da cana-de-açúcar e divulga critérios apropriados para a determinação 

da qualidade da cana-de-açúcar e para a apuração do preço da tonelada. 

O Consecana é formado por uma diretoria composta de dez membros, 

sendo cinco indicados pela Orplana e cinco pela UNICA. Para auxiliar a diretoria, 

dando respaldo técnico e econômico nas decisões, existe a Câmara Técnica e 
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Econômica (CANATEC), que é formada por seis membros indicados pela Orplana e 

seis pela UNICA. 

Os aspectos mais importantes do modelo Consecana são: 

a)  adesão não-compulsória; 

b)  elaboração das “Normas Operacionais de Determinação da Qualidade 

da Cana-de-Açúcar”, nas quais constam os critérios apropriados para a 

determinação da qualidade; 

c) elaboração de uma metodologia para a “Formação do Preço da Cana-

de-Açúcar e a Forma de Pagamento”. 

A divisão de riscos caracteriza o contrato de formação do preço da cana-

de-açúcar, um processo que serve como referência para a livre negociação entre 

fornecedores e produtores. 

O conceito básico é que a receita deve ser repartida de maneira 

equânime entre os setores agrícola e industrial, com base nos custos de produção. 

Estabelecida a participação deles no custo final, reparte-se a receita da venda de 

etanol e açúcar proporcionalmente à repartição dos custos. 

É possível calcular periodicamente o resultado da atividade, na medida 

em que os preços do etanol e do açúcar são determinados pelo mercado e apurados 

pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), vinculado à 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), da Universidade de São 

Paulo (USP).  

Durante a safra, os fornecedores de cana recebem adiantamentos por 

conta da cana entregue. O modelo aconselha que, até o término da produção, o 

adiantamento não ultrapasse 80% do volume, de forma a não comprometer os 

ajustes a serem processados até o final da safra.  

O valor dos adiantamentos se baseia no valor médio da ATR, apurado 

mensalmente pelo Consecana, considerando os preços de mercado do açúcar e do 

etanol, divulgados pelo CEPEA/ESALQ e no ATR médio apurado, pela unidade de 

produção, nas ultimas 3 safras (inclusive a cana própria).  

Os ajustes no adiantamento são realizados em duas etapas: 

– no encerramento da produção: o ATR é apurado por fornecedor de 

cana, ajustando o adiantamento de cada um; 
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– no final da comercialização: o valor médio do ano/safra do ATR 

apurado pelo Consecana, considerando a média de preços do ano/safra divulgado 

pelo CEPEA/ESALQ.  

A vigência do contrato de fornecimento é definida até a última colheita 

técnica e economicamente viável, a ser feita na área plantada com cana-de-açúcar, 

diminuindo os conflitos entre as partes quanto ao número de cortes acordado à 

medida que acomoda melhor as possibilidades ex-post quanto ao tamanho do ciclo 

de cultivo. 

O modelo estabelece parâmetros para a entrega da cana, fixando o 

momento da entrega, que deverá ser dentro do período de moagem, estabelecendo 

que o vendedor entregará a cana-de-açúcar na unidade industrial da compradora e 

assumirá as despesas referentes à entrega (corte, carregamento e transporte), 

diminuindo a incerteza do processo com maior coordenação horizontal. 

O contrato indica que, quaisquer eventuais conflitos entre os agentes, 

devem ser resolvidos utilizando-se inicialmente o próprio Conselho como agente 

conciliador. Não sendo resolvida a questão no âmbito do Conselho, as partes 

deverão encaminhar o conflito diretamente ao Juízo Arbitral da Bolsa de Mercadorias 

e Futuros (BM&F), evitando-se o desgaste do sistema judiciário e agilizando o 

processo. 

O modelo Consecana, desde a sua criação, em 1999, não sofreu 

modificações significativas. Apesar das atualizações freqüentes quanto ao teor da 

sacarose (ATR) e o preço da tonelada da cana, o modelo precisa de melhorias. A 

inclusão na fórmula de pagamento do valor da gama de produtos e subprodutos 

provenientes da cana-de-açúcar é uma melhoria que vem sendo colocada em 

debate pelos agentes do setor. 

   

 

2.4.5.2 Produtores de Etanol x Distribuidoras de Combustíveis 

 

 

Nas operações comerciais entre os produtores de etanol e as 

distribuidoras, prevalece a venda do tipo PVU (posto veículo usina); nessa condição, 

o frete e o seguro do transporte são de responsabilidade da distribuidora. 
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Dessa forma, as distribuidoras retiram os produtos nos estabelecimentos 

dos produtores, transportando para as bases de distribuição primária ou secundária 

(Coleta) e distribuindo para os postos revendedores. 

A venda em que o frete e o seguro do transporte são de responsabilidade 

do produtor ocorre em escala muito menor. Os produtores optam por entregar o 

etanol na base da distribuidora e, em alguns casos, retornam com diesel para 

abastecer sua frota (tratores e caminhões), procurando otimizar o seu custo 

logístico. 

O valor do frete entre o estabelecimento do produtor e uma base de 

distribuição tem um impacto direto sobre o preço final negociado entre os agentes. 

Convencionou-se chamar a posição em Ribeirão Preto de “Frete Zero”, devido à sua 

proximidade da cidade de São Paulo e sua grande capacidade produtiva. Sendo 

assim, o desconto logístico passa a ser um atributo relevante na composição do 

preço dessa transação, devido ao peso que confere ao preço do produto final, 

conforme Neves e Conejero (2010). 

As operações realizadas entre os produtores de etanol e as distribuidoras 

são realizadas, principalmente, nas seguintes modalidades: 

- vendas spot: operações realizadas por pequenos volumes ao longo do 

ano/safra, que consideram as condições do mercado naquele momento; 

- vendas através de contratos: operações realizadas por volumes e 

prazos maiores que a modalidade spot, normalmente considera o período do 

ano/safra, podendo ser renovável a cada ano. Nessa modalidade, os volumes 

entregues durante o mês são precificados, considerando os preços divulgados pela 

CEPEA/ESALQ apurados durante aquele mês; esse indicador é o utilizado como 

base pelo Consecana no cálculo do valor do ATR para pagamento do fornecedor de 

cana.  

Em ambas as modalidades, o preço é ajustado considerando o desconto 

logístico e outras condições que fazem parte das negociações, tais como: a garantia 

do fornecimento, a estabilidade do fluxo de caixa do produtor, as condições 

operacionais de embarque e o poder de negociação de cada uma das partes. Nesse 

sentido, normalmente os contratos prevêem descontos de 0% a 2% do preço da 

CEPEA/ESALQ, dependendo, principalmente, da localização do produtor. 

Os preços divulgados pela CEPEA/ESALQ, que tem como objetivo os 

preços praticados pelo mercado, consideram somente as operações realizadas na 
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modalidade spot. Não são incluídas as operações baseadas em contratos com 

preços fixados para o ano-safra, inclusive os indexados aos preços da 

CEPEA/ESALQ. São incluídos os contratos que estabelecem apenas o volume a ser 

entregue, com preço a ser fixado por ocasião do faturamento. 

Os produtores de etanol, quando operam com as distribuidoras 

emergentes, considerando as características destas, procuram se resguardar quanto 

à possibilidade de inadimplência, fornecendo, na maioria dos casos, o produto 

mediante pagamento a vista, ou pagamento antecipado e, normalmente, só 

operando na modalidade spot.     

 

 

2.4.5.3 Distribuidoras de Combustíveis x Postos de Revenda 

 

 

As distribuidoras desenvolvem para os postos de revenda da sua rede o 

treinamento da mão-de-obra, definição do mix de produtos e serviços e o 

desenvolvimento do layout da loja. 

 

Os fluxos de informação e promocional também são muito importantes. Os 
maiores responsáveis por estes são as próprias distribuidoras com suas 
redes de postos, já que são elas que desenvolvem a divulgação da marca e 
criam promoções e serviços para seus revendedores bandeirados. O 
combustível pode ser visto como um produto quase homogêneo, no 
entanto, comporta algumas dimensões de diferenciação que estão 
associadas aos pontos de venda onde é vendido. (NEVES; CONEJERO, 
2010, p. 167 e 168).  
 
 

Dessa forma, os autores detalharam os diferentes tipos de contratos 
firmados entre as distribuidoras e os postos de revenda bandeirados, que são os 
seguintes: 

 
a) Contratos de Venda Mercantil � reflete uma promessa de compra por um 
período de tempo, dando aos postos de revenda o direito do uso da marca, 
financiamento, valor a fundo perdido, substituição de equipamentos ou 
comodato de equipamentos; 
b) Contrato de Locação � contrato entre o posto de revenda e a 
distribuidora, sendo a distribuidora proprietária do imóvel, ou entre o 
proprietário do imóvel e a distribuidora; 
c) Contrato de Sublocação � contrato feito quando o imóvel pertence a uma 
pessoa particular que o aluga à distribuidora, a qual transfere a locação 
para o posto de revenda; 
d) Contrato de Comodato � contrato feito quando a distribuidora fornece 
algum equipamento ao posto de revenda, a título de empréstimo. (NEVES; 
CONEJERO, 2010, p. 167 e 168). 
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As distribuidoras, por movimentarem grandes volumes, estabelecem 

normalmente o preço, considerando o custo de aquisição, as despesas operacionais 

e custo do frete de entrega do etanol, adicionado de sua margem de lucro.  

 

 

2.4.5.4 Formação dos preços do etanol hidratado combustível 

 

 

Com base em informações da ANP, a composição do preço a ser 

praticado nas diversas fases da cadeia de comercialização do etanol é a seguinte: 
 

1 - entre o produtor e as distribuidoras: 

a – preço de realização (fob – sem fretes e tributos) 

b – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico = Cide = zero 

c – PIS/Pasep e Cofins = atualmente equivale a R$ 0,048 / litro 

d – preço de faturamento sem ICMS � d = a + b + c 

e – ICMS produtor �  e = ((d / (1 – ICMS%)) – d  

f – preço de faturamento do produtor com ICMS � f = d + e 
 

2 – entre a distribuidora e os postos de revenda: 

g – frete até a base de distribuição (quando cobrados separadamente) 

h – custo de aquisição da distribuidora � h = f + g 

i – frete da base de distribuição até o posto de revenda 

j – margem da distribuidora 

k – PIS/Pasep e Cofins = atualmente equivale a R$ 0,072 / litro 

l – preço da distribuidora sem ICMS � l = h + i + j + K – e 

m – ICMS da distribuidora � M = ((l / (1 – ICMS%) – l – e 

n – preço da distribuidora com ICMS e sem Substituição Tributária da 

revenda � n = m + l + e  

o – ICMS da substituição Tributária da revenda: 

– com PMFPF:  

o¹  = (PMPF x IMCS%) – e – m   

– na ausência do PMFPF:  

o²  =  % MVA x (e + m)   
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p – preço de faturamento da distribuidora � p = n + o¹ ou p = n + o² 
 

onde:  

PMFPF = preço médio ao consumidor final estabelecido por Ato 
Cotepe/Confaz. 

MVA = margem de valor agregado estabelecido por Ato 
Cotepe/Confaz 

3 - preço final de venda no posto de revenda: 

q – preço de aquisição do posto de revenda � q = p  

r – margem da revenda 

s – preço na bomba do etanol hidratado combustível � s = q + r  

 

A Substituição Tributária da revenda é calculada com base no preço 

médio ao consumidor final (PMFPF), estabelecido pela Comissão 

Técnica Permanente do ICMS (COTEPE), subordinada ao Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ). O PMFPF é divulgado quinzenalmente, por unidade 

da federação, que adotam esse mecanismo.  

Para as unidades da federação que não adotam o PMFPF, é utilizada a 

margem de valor agregado (MVA), também divulgado periodicamente por ato pelo 

COTEPE.  

Os dois mecanismos buscam projetar os preços que serão praticados 

pelo varejo, que serve como base para o recolhimento ICMS, em regime de 

substituição tributária, pelas distribuidoras. 

 

 

2.5 O Consumidor final e o relacionamento com o segmento 

 

 

A UNICA encomendou duas pesquisas ao Instituto de Pesquisa de 

Mercado IBOPE Solution para analisar qual era a imagem do etanol combustível. 

Ambas tiveram a amostra composta por 1.200 entrevistas pessoais. 

A primeira pesquisa, realizada em outubro de 2002, visava entender o 

comportamento reativo dos consumidores, considerando que a crise de 
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abastecimento do etanol, que ocorreu em 1989, tinha deixado graves seqüelas no 

consumidor, que associava o combustível com um sentimento negativo. 

Segundo Neves e Conejero (2010), a atitude dos entrevistados chama a 

atenção, pois a porcentagem de opiniões depreciativas do grupo que não teve 

nenhuma experiência com o carro a etanol era muito superior ao grupo de 

entrevistados que já o tiveram. 

A conclusão daquela pesquisa indicava que havia uma falsa ilusão 

depreciativa do comportamento do consumidor com relação ao combustível etanol e 

que o mercado brasileiro estava em condições de receber uma inovação do tipo flex 

fuel. 

A segunda pesquisa, realizada em 2006, já buscava a confirmação da 

real utilização do etanol como combustível, considerando o elevado índice de 

vendas dos carros flex fuel.   

 

O resultado da segunda pesquisa revela que o consumidor brasileiro utiliza 
o critério “preço do combustível x quilômetros percorridos” para fazer a sua 
opção nos postos de revenda. O consumidor brasileiro não faz uso do 
combustível que resulta em um baixo índice de poluição por ter uma atitude 
ambientalmente correta, a adoção ao uso do etanol se fará se ocorrer pela 
compensação financeira frente à gasolina C. (NEVES; CONEJERO, 2010, 
p. 149). 
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3 APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS NA REGULAMENTAÇÃO E 

TRIBUTAÇÃO DO ETANOL NO MERCADO INTERNO  

 

 

3.1 Etanol Anidro – Mistura na Gasolina A 

 

 

Historicamente, o Brasil adota o etanol como parte da mistura 

combustível automotiva desde 1931. O decreto lei nº. 19.717, de 20 de fevereiro de 

1931, estabeleceu que o limite fixado para a mistura combustível de etanol anidro foi 

de 0<>5%.   

Em 1976, já em plena crise do petróleo, o percentual da mistura 

combustível automotiva chega a variar entre 10%<>15% e, posteriormente, de 

20%<>25%, limites determinados pela lei nº 10.464 de 2002.  

A mistura combustível automotiva é uma espécie de reserva de mercado 

para o etanol anidro, monitorada pelo CIMA/MAPA; diante de evidências de 

desabastecimento do mercado de etanol, ou forte elevação de preços do etanol, a 

mistura é alterada periodicamente. 

Na safra 2009/2010, as fortes chuvas reduziram a produção do etanol e, 

por conseqüência, o preço teve forte elevação. O MAPA, através da Portaria nº 07, 

de 12 de janeiro de 2010, estabeleceu a redução da mistura para 20% durante o 

período de 01 de fevereiro de 2010 a 02 de maio de 2010, início da safra 2010/11. 

Terminado o prazo, a mistura volta ao nível de 25% que vinha sendo utilizado desde 

01 de julho de 2007.  

 

 

3.2 Etanol Anidro – adição do Corante e o controle sobre o diferimento do 

ICMS 

 

 

Em janeiro de 2006, mudanças na legislação paulista e na da União, 

fizeram com que as vendas do etanol hidratado (comercialização nos postos de 

revenda) pelas distribuidoras de São Paulo tivessem um crescimento de 54% em 

relação ao mesmo período do ano anterior. 
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Os dados são das distribuidoras filiadas ao SINDICOM, que atribuem o 

incremento à redução da informalidade no mercado. 

Nessa data, passaram a vigorar duas mudanças decisivas visando coibir 

fraudes e adulterações no setor: a adição de corante ao anidro, determinada pela 

ANP, e o controle prévio do diferimento de ICMS na remessa dessa mercadoria com 

destino a distribuidoras, regulamentado pela Secretária da Fazenda do Estado de 

São Paulo. 

Através do Decreto nº 50.319/2005 e da Portaria CAT nº 117, de 16 de 

dezembro de 2005, a partir de janeiro de 2006, o governo do Estado de São Paulo, 

passou a exigir autorização prévia para a remessa de etanol anidro combustível a 

estabelecimento distribuidor, com diferimento do ICMS. A autorização eletrônica 

deve ser obtida, antes da saída da mercadoria, por meio do Sistema de Controle do 

Diferimento do Imposto na Operação com o etanol anidro combustível (CODIF), 

disponível na página oficial da Internet, no site da Secretaria da Fazenda Estadual. 

 Ainda de acordo com a legislação, o distribuidor de combustível, paulista 

ou de outro estado, deve apresentar à Supervisão de Combustíveis da Secretária da 

Fazenda Estadual, pedido por escrito da cota máxima de etanol anidro que poderá 

receber para suas atividades regulares. Esse volume deve ser compatível com sua 

aquisição habitual de gasolina A, produto que, recebendo etanol anidro na proporção 

estabelecida pela Legislação Federal, resultará na gasolina C. 

Além disso, outro fator de controle estabelecido pela ANP, que passou a 

vigorar em janeiro de 2006, determinou que os produtores ou importadores somente 

poderiam comercializar o etanol anidro que contenha corante laranja; por outro lado, 

o etanol hidratado só poderá ser comercializado em estado límpido e incolor. 

Entre as práticas fraudulentas que o mecanismo dificultou estão a adição 

de água ao anidro (álcool molhado) para ser comercializado como etanol hidratado, 

o acréscimo de mais álcool à gasolina do que o permitido e a mistura de anidro com 

solvente, para ser comercializado como gasolina C.  

Naquele mesmo ano, a ANP promoveu o cadastramento de todos os 

produtores e cooperativas de etanol combustível para fins automotivos, identificando 

as pessoas jurídicas integrantes do sistema de abastecimento nacional do 

combustível. Como exigência para o cadastramento, é necessário que o fornecedor 

seja cadastrado no MAPA.  
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A ANP passou a exigir daqueles fornecedores, para que comercializem o 

etanol combustível, o Certificado de Cadastramento de Etanol Combustível para fins 

automotivos. 

 

 

3.3 Etanol Hidratado - Tributação do ICMS no Estado de São Paulo  

 

 

No final de 2003, o governo do Estado de São Paulo reduziu o ICMS do 

etanol hidratado combustível de 26% para 12%. 

Na época crescia o volume de adulteração com a chamada “Viagem do 

Álcool”, cujo mecanismo se dava pelas distribuidoras, comprando o produto no 

Estado de São Paulo e declarando que se destinava a outro estado. Considerando a 

declaração da distribuidora, o produtor faturava o produto como operação 

interestadual, com a incidência de ICMS de 12%. A distribuidora, por sua vez, 

entregava o produto dentro do Estado de São Paulo, eliminando, dessa forma, uma 

diferença de alíquota de 14 pontos percentuais (12% para 26%). 

O fato de o ICMS para as operações internas ter a mesma base das 

operações interestaduais eliminou o ganho que o sonegador obtinha com aquela 

operação.  

 

 

3.4 Credenciamento dos Produtores e Distribuidores junto à Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo  

 

 

A partir de dezembro de 2009, a Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo passou a tributar o ICMS sobre a cana-de-açúcar em caule, que era 

diferido para a venda dos produtos.  

Os produtores de álcool foram obrigados a obter um credenciamento 

junto à Fazenda Paulista para manutenção da condição anterior, isto é, recolhimento 

do ICMS quando ocorrer a venda dos produtos para as distribuidoras; se não o 

fizerem terão de pagar o ICMS na entrada da cana no estabelecimento produtor. 
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As distribuidoras também foram obrigadas a obter um credenciamento 

junto à Fazenda Paulista; se não o fizerem terão de recolher o ICMS antes da saída 

do produto para os postos de revenda, através de guia especial. 

O credenciamento permitiu uma análise econômica e fiscal das empresas 

e dos sócios. Quem estava em situação regular mantém o regime de tributação 

anterior, isto é, recolhe os tributos na saída dos produtos dos estabelecimentos, 

caso contrário, terá que recolher antecipadamente o ICMS.  

 

 

3.5 Regulamentação da Empresa de Comercialização do Etanol 

 

 

A ANP publicou, no Diário Oficial da União de 24 de dezembro de 2009, a 

Resolução ANP nº. 43, alterando a regulamentação da comercialização do etanol no 

território nacional. O conteúdo dessa resolução traz a criação da figura da “Empresa 

de Comercialização de Etanol”. 

A UNICA vê como principal ganho com a criação da Empresa de 

Comercialização de Etanol o aumento do nível de concorrência no elo entre a 

produção e a distribuição do produto, o que deve contribuir para uma redução nas 

oscilações de preço em função da sazonalidade. Antes dessa resolução, a norma 

apenas permitia que produtores negociassem diretamente com distribuidoras, o que 

criava uma situação de concentração, já que cerca de 61% de toda a distribuição de 

combustíveis no país está nas mãos de apenas cinco distribuidoras (tabela 13). 

Outro benefício esperado com a criação da Empresa de Comercialização 

de Etanol é o estímulo à formação de estoques, o que ampliará a confiabilidade e 

disponibilidade do produto ao longo do ano, especialmente durante o período de 

entressafra. Com a empresa de comercialização atuando no mercado, o leque de 

opções para o produtor acessar o mercado de combustível aumentará 

consideravelmente, não ficando mais restrito a distribuidoras. 

Essa empresa, sendo formada por dois ou mais produtores, permitirá o 

compartilhamento das estruturas de comercialização e de logística entre estes, 

agregando ganhos de escala. 
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Com a criação da Empresa de Comercialização de Etanol o mercado 

passa a ter um instrumento adequado para o ingresso de novos investidores no 

setor que não desejam compartilhar os riscos da produção. 

A Lei Federal nº 11.945, de 04 de junho de 2009, permitiu que as 

pessoas jurídicas controladas por produtores fossem equiparadas a estes últimos 

para fins de incidência da contribuição do PIS/PASEP e COFINS. Com isso, a 

Empresa de Comercialização de Etanol passou a concorrer em igualdade de 

condições com os produtores, garantindo a mesma incidência do PIS e da COFINS 

sobre a comercialização do etanol. Ambas pagarão a alíquota ad rem vigente de R$ 

48,00/m³ (Decreto Federal nº 6.573/2008), garantindo a neutralidade tributária. 

Para viabilizar definitivamente as operações da Empresa 

Comercializadora de Etanol, é necessária a garantia do diferimento do ICMS nas 

operações com o etanol anidro. Considerando que atualmente não existe uma 

norma geral que trate desse tema, a obtenção de regime especial junto a Secretaria 

da Fazenda é a melhor alternativa para assegurar esse diferimento.   

 

 

3.6 Regulamentação do Agente Operador de Etanol  

 

 

Os estudos realizados para determinar as causas do pequeno interesse 

pelos contratos futuros de etanol na BM&FBovespa indicavam que a principal razão 

era a impossibilidade do agente recebedor físico do etanol, no caso de liquidação do 

contrato, revendê-lo às distribuidoras de combustíveis.  

A Resolução ANP nº 43 também criou a figura do “Agente Operador de 

Etanol”. Segundo a ANP, por considerarem que as operações em bolsa de 

mercadorias e futuros contribuem para a redução da volatilidade de preços do 

etanol, a criação da figura do agente operador de etanol é uma tentativa de 

aumentar a liquidez dos contratos futuros negociados na BM&F Bovespa, 

particularmente devido à possibilidade da entrega física do produto às distribuidoras 

de combustíveis.  

Para a UNICA, além de um importante passo no sentido de consolidar o 

etanol como commodity negociável, trata-se de uma ferramenta essencial para 
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reduzir os riscos para investidores, que demonstraram pouco interesse pelos 

contratos futuros de etanol até aqui. 

Na opinião do diretor técnico da UNICA, Antonio Pádua Rodrigues, a 

resolução demonstra o empenho da ANP no sentido de garantir uma oferta estável 

do etanol no mercado interno.  

 

As empresas de comercialização e o agente operador trarão maior equilíbrio 
entre os agentes que participam do mercado, especificamente produtores e 
distribuidoras. O resultado deve ser um mercado mais competitivo e com 
menos sonegação na etapa da distribuição do combustível. (ÚNICA, página 
da internet). 

 

Da mesma forma, a legislação do ICMS não realizou as adaptações 

necessárias para que esse novo agente opere em igualdade de condições com os 

demais.  

 

 

3.7 Regulamentação das operações de comercialização entre os Produtores 

 

 

A Resolução ANP nº 43 permitiu que os produtores comprassem e 

vendessem o etanol combustível entre eles, criando condições para os mais 

capitalizados assumirem a responsabilidade do carregamento dos estoques, com 

impacto na volatilidade de preços. 

A legislação anterior previa que o etanol somente adquiria a qualidade de 

combustível quando vendido para a distribuidora. As operações entre os produtores, 

em princípio, eram consideradas e tributadas como etanol “outro fins”(18%). 

Em função da resolução ANP nº 42/2009, o etanol comercializado entre 

fornecedores passou a ser também considerado combustível desde que atendidas 

às seguintes condições: 

a) estar de acordo com as especificações da ANP, o que significa que o 

etanol anidro deverá estar adicionado do corante laranja; 

b) ambos os produtores (comprador e vendedor) estarem cadastrados na 

ANP; 

c) a finalidade “combustível” estar expressa no documento fiscal que 

acompanha o produto.  
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3.8 Substituição Tributária do ICMS sobre o etanol combustível  

 

 

Entre as diversas mudanças introduzidas pela Lei Estadual nº 13.918, de 

22 de dezembro de 2009, os seus artigos 11 e 12 alteraram o dispositivo da Lei do 

ICMS (LEI nº 6.374/89) que trata do instituto da substituição tributária na cadeia de 

comercialização do etanol combustível. 

A alteração promovida na lei relacionou, pela primeira vez, entre as 

pessoas passíveis de serem substitutas tributárias de ICMS na cadeia do etanol 

combustível, o produtor de etanol, as empresas comercializadoras de etanol e as 

cooperativas de produtores. Antes, somente as distribuidoras, o importador e a 

refinaria de petróleo eram passíveis de serem apontadas como substitutas tributárias 

de ICMS. 

A mudança da lei autoriza o Poder Executivo a estabelecer as hipóteses 

e condições para a atribuição dessa responsabilidade; dessa forma, os produtores, 

as cooperativas e as empresas de comercialização de etanol não passam a ser 

automaticamente substitutos tributários. 

Enquanto não-regulamentado, o regime de substituição tributária do 

ICMS sobre o etanol combustível permanece inalterado, ou seja, a refinaria 

permanece sendo a substituta tributária do ICMS sobre o etanol anidro e a 

distribuidora de combustível, a substituta tributária dos postos de revenda em 

relação ao ICMS sobre o etanol hidratado. 

Ressaltamos que, em virtude da nova previsão não ter sido objeto de 

convênio do ICMS firmado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ), essa previsão somente poderá ser aplicada sobre as operações 

internas, ou seja, aquelas que ocorrem estritamente dentro do território paulista. 

A possibilidade de tornar os produtores, as cooperativas e as empresas 

de comercialização de etanol substitutos tributários do ICMS significa dizer que 

poderá ser centralizada a tributação do ICMS nesses agentes, minimizando a ação 

dos sonegadores de impostos, facilitando a fiscalização e o controle da 

movimentação do produto.  
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4 FATORES CRITICOS PARA A EXPANSÃO DA DEMANDA INTERNA DO 

ETANOL  

 

 

4.1 Volatilidade de preços do Etanol Combustível no mercado interno 

 

 

As incontroláveis flutuações de preços são a principal característica das 

commodities. No Brasil, em razão do monopólio com preços fixados pelo governo, o 

petróleo e derivados não apresentam essas flutuações; as demais commodities 

vivem permanente volatilidade de preços. Esse é o caso do açúcar e do etanol, cujos 

preços flutuam livremente ao sabor das variações de oferta e demanda. 

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, vinculado à 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (CEPEA/ESALQ),  coleta e divulga 

os preços recebidos pelos produtores do Estado de São Paulo e foram retratados 

nos Gráficos 3 e 4. Pode-se observar que, com a continuidade das fortes chuvas, os 

preços do etanol apresentaram aumento a partir do mês de setembro de 2010. No 

inicio da safra 2010/2011, com o retorno da oferta de produtos, os preços 

começaram a cair atingindo, no final de maio de 2010, os mesmos níveis de preços 

praticados em setembro de 2009.    

Na safra 2009/2010, devido ao excesso de chuvas na região Centro-Sul, 

o setor sucroalcooleiro apresentou uma expressiva quebra de produção. A 

indefinição quanto aos níveis de produção estendeu-se até dezembro de 2009. Se 

naquele mês as chuvas não fossem tão intensas, algumas unidades de produção 

planejavam estender a safra até janeiro ou fevereiro de 2010, procurando minimizar 

a quebra acentuada verificada até novembro de 2009.  

As fortes chuvas verificadas em dezembro de 2009 fizeram com que não 

houvesse mais nenhuma possibilidade de recuperação da produção perdida nos 

meses anteriores. Muitas unidades de produção tiveram que encerrar a safra devido 

às paradas constantes e o planejamento de estender a safra até fevereiro de 2010 

não se tornou viável. 

A União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA), no dia 29 de abril de 

2009, divulgou o fechamento dos volumes da safra 2008/2009 e a primeira 

estimativa da safra 2009/2010. Naquele momento, acreditavam que na região 
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Centro-Sul seriam moídas 550 milhões de toneladas de cana, contra 505 milhões de 

toneladas processadas na safra 2008/2009 e 431 milhões na safra 2007/2008.  

A entidade considerava que, apesar de prever crescimento para a safra 

2009/2010, o ritmo seria menor do que o verificado na ultima safra. Enquanto na 

safra 2008/2009 o crescimento foi de 74 milhões de toneladas em relação à safra 

anterior, o incremento agora poderia chegar a 45 milhões de toneladas além do total 

registrado na última safra. Esperava-se que entre 20 e 23 novas unidades deveriam 

iniciar suas atividades ao longo da nova safra. 

Na avaliação do mês de setembro de 2009, a UNICA divulgou que dos 30 

dias disponíveis para moagem em setembro, apenas 20 foram aproveitados. 

Quando observada a média histórica de 27 dias, concluía que somente nesse mês 

deixaram de ser processadas mais de 19 milhões de toneladas de cana. 

Informava que esses números resultavam de condições climáticas 

desfavoráveis à colheita da cana-de-açúcar na região Centro-Sul do país. Enquanto 

a precipitação pluviométrica mensal do mês de setembro nos últimos 40 anos foi de 

65 mm, em setembro de 2009 o volume foi superior a 180 mm, quase três vezes a 

média histórica, fato que vinha ocorrendo desde o mês de julho. 

 No dia 12 de abril de 2010, a UNICA divulgou que as unidades de 

produção do Centro-Sul processaram 542 milhões de toneladas de cana na safra 

2009/2010, crescimento de 37 milhões de toneladas contra a safra anterior. Foi 

apurado que 19 novas unidades entraram em operação, contra 30 novas unidades 

na safra 2008/2009 e 25 na safra 2007/2008. 

Se compararmos com a estimativa inicial da UNICA, divulgada no inicio 

da safra, a quebra de produção é de aproximadamente 8 milhões de toneladas de 

cana, equivalente a 1,5 %. Dados apurados junto a algumas unidades de produção 

indicam perdas de até 10% da estimativa de produção do inicio da safra. 
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Gráfico 03 – Comportamento dos preços – Hidratado - Produtor  x  Distribuidora – SP 
Fonte: CEPEA/ESALQ 
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Gráfico 04 - Comportamento dos preços – Anidro - Produtor x Distribuidora – SP 
Fonte: CEPEA/ESALQ. 

 

 

Os produtores do estado de São Paulo receberam pelo Álcool Anidro 

Combustível valor acima de R$ 1.300,00 o m3; em 29 de janeiro de 2010, atingiu-se 

R$ 1.325,10 o m3, a maior cotação registrada pela CEPEA/ESALQ nesse período 

em que coleta e divulga tais preços (desde 07 de julho de 2000), conforme Gráfico 5.  

 

Média 
2006 a 2008 

ENTRE SAFRA SAFRA ENTRE SAFRA 

ENTRE SAFRA SAFRA ENTRE SAFRA 

Média 
2006 a 2008 
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Gráfico 05 - Comportamento dos Preços – Produtor x Distribuidora – SP 
 Fonte: CEPEA/ESALQ. 

 

 

Para o Álcool Hidratado Combustível, no dia 22 de janeiro de 2010, a 

cotação de preços atingiu R$ 1.205,50 o m3. Somente em março de 2006, esse valor 

foi superado; no dia 10 de março de 2006 os produtores do Estado de São Paulo 

receberam R$ 1.241,20 o m3. 

Conforme Marcos Sawaya Jank, presidente da UNICA, em artigo 

publicado no jornal “O Estado de São Paulo”, edição de 22 de janeiro de 2010: 

  

No final da safra 2009/2010, alguns fatores produziram uma alta do preço 
dos produtos, confirmando a regra da volatilidade. O primeiro fator, muito 
comentado, porém de baixo poder explicativo, é a alta do preço do açúcar 
no mercado mundial, causada por quebras de safra nos principais países 
produtores, dentre eles Brasil e Índia. 
 
A crise financeira global, que atingiu duramente o setor, foi o principal fator 
que explica o comportamento dos preços do etanol na safra 2009/2010. No 
primeiro semestre de 2009, a falta de liquidez no mercado de crédito forçou 
boa parte das empresas a desovarem grandes volumes de etanol a preços 
fortemente deprimidos, abaixo dos custos de produção, para poderem se 
capitalizar. Isso fez o consumo explodir – quase 30% de aumento em 
relação ao mesmo período em 2008. Em seguida, as chuvas excessivas do 
segundo semestre fizeram as usinas ficar o dobro de dias parados em 
relação ao usual, comprometendo a produção prevista e os estoques para a 
entressafra. (UNICA, página da internet, 2010).  
 
 

 Por outro lado, a quebra de produção fez com que alguns produtores, 

visando reduzir os efeitos do risco de performance de contratos com os seus 
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clientes, tivessem que adquirir produtos em dezembro, janeiro e fevereiro, período 

em que os preços dispararam, reduzindo, dessa forma, a sua margem de lucro. No 

setor, é comum os produtores firmarem contratos de venda, com cláusulas que 

prevêem multas pelo não-cumprimento dos volumes de entrega previstos para 

determinados períodos. 

Avaliamos o impacto da volatilidade em cada agente da cadeia de 

distribuição do etanol hidratado combustível, apresentados no Gráfico 06. 
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Gráfico 06 - Comportamento dos Preços – ATR x Produtor x Revenda 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da ESALQ/ANP/UNICA. 

 

 

Para a montagem do gráfico, coletamos os seguintes dados: 

1 – preço do ATR do Etanol Hidratado Combustível, que faz parte da 

apuração do valor médio do ATR, para o pagamento da cana-de-açúcar pelo 

sistema Consecana; 

2 – preço do ATR médio para pagamento da cana-de-açúcar pelo 

sistema Consecana; 

3 – preço médio de vendas do produtor para as distribuidoras, praticado 

em São Paulo; 

4 – preço médio do consumidor final (bomba), apurado em São Paulo. 
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Calculamos a variação dos preços mensais de cada um deles e 

relatamos o comportamento verificado a partir de janeiro de 2008, sobre o qual 

temos os seguintes comentários a fazer: 

- o valor do ATR do hidratado, que compõe a ATR média para a 

remuneração ao produtor da cana-de-açúcar, confirmando a metodologia de cálculo, 

tem plena aderência aos preços médios praticados pelos produtores para as 

distribuidoras, pois esses preços são a base de cálculo desse ATR; 

- o valor do ATR médio, que considera o comportamento de preços dos 

outros produtos (açúcar, anidro), tem certa aderência ao comportamento dos preços 

dos produtores, o que significa o relacionamento dos preços entre os produtos; 

- o preço venda do etanol hidratado combustível para o consumidor, 

durante o ano de 2008, apresentou pouca variação em relação à volatilidade dos 

preços praticados entre os produtores e as distribuidoras; 

- no início de 2009, os preços dos consumidores apresentaram uma 

queda acentuada, reflexo da crise internacional e, a partir do segundo semestre, 

passaram a acompanhar a volatilidade de preços dos produtores, não nos mesmos 

níveis, mas refletindo a tendência dos preços aplicada entre os produtores e as 

distribuidoras.  

- para os produtores de etanol, o fato de o ATR acompanhar a 

volatilidade dos preços praticados por eles com as distribuidoras significa dizer que a 

parte do seu custo referente à cana-de-açúcar está sendo impactada pela 

volatilidade de preços do mercado. 

 

Considerando o comportamento dos preços, resumimos, na Figura 3, 

quais são os ajustes e as conseqüências na cadeia do etanol hidratado provocados 

pela volatilidade de preços. 
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Fornecedores de Cana Produtores de Etanol Distribuidoras
Postos de 
Revenda

Consumidor 
Final

(-) preço
maior necessidade de 

Caixa (-) preço (-) preço (-) preço
maior oferta de produto

menor rentabilidade menor rentabilidade repassa repassa etanol

(+) preço
menor necessidade de 

Caixa (+) preço (+) preço (+) preço
menor oferta de 

produtos
maior rentabilidade maior rentabilidade repassa repassa gasolina C

c

c

 
Figura 03 – Volatilidade de Preços – Ajustes na Cadeia do Etanol Hidratado 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O sistema Consecana permite que o produtor de etanol divida o risco de 

preços com o fornecedor de cana, transferindo a volatilidade de preços, que por sua 

vez, não dispõe de instrumentos adequados de proteção.  

Deve-se destacar que o perfil de suprimento de cana dos produtores de 

etanol, normalmente, mantém uma boa parcela de cana própria. O Gráfico 01 

indicou que, na safra 2008/2009, 45% da cana moída foi suprida pelos fornecedores 

de cana. Considerando que a cana representa, em média, 70% dos custos da 

produção do etanol, pode-se inferir que parte da volatilidade de preços está sendo 

repassada pelos produtores de etanol para os fornecedores de cana. 

Para o etanol hidratado, no outro extremo da cadeia, as distribuidoras e 

os postos de abastecimento repassam automaticamente as oscilações de preços 

para o consumidor final, que, por sua vez, se utiliza da opção de abastecer com 

gasolina C, como proteção contra as oscilações de preços.  

Como existe forte aderência entre os preços do hidratado e do anidro, 

(vide Gráfico 05), o preço do etanol anidro tende a provocar o mesmo efeito sobre a 

cadeia de produção. A diferença está no ajuste sobre o preço da bomba. Os 

instrumentos utilizados para mitigar os efeitos sobre os preços da gasolina C na 
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bomba é a redução do teor de etanol anidro adicionado à gasolina A e a redução da 

cobrança da CIDE. 

Os últimos movimentos verificados no inicio de 2010 servem como 

exemplo dos ajustes que ocorrem na cadeia do etanol anidro, destacando-se que, 

entre os produtores de etanol e os fornecedores de cana, os ajustes são os mesmos 

do hidratado.  

Em 29 de janeiro de 2010, o CEPEA/ESALQ informou que o preço do 

etanol anidro combustível atingiu R$ 1.325,10 o m3, a maior cotação registrada pelo 

órgão desde julho de 2000 (data do inicio da coleta e divulgação desses preços). 

A partir de 01 de fevereiro de 2010, através da portaria nº 7/2010 do 

MAPA, o teor de etanol anidro adicionado à gasolina A foi reduzido de 25% para 

20%. Nesse mesmo instrumento já se previa que, a partir de 02 de maio de 2010, o 

teor da mistura retornaria aos 25%. Em maio de 2010, depreendemos que já 

estaríamos com a produção estabilizada na região Centro-Sul, com oferta garantida 

de produtos e preços supostamente menores que os de fevereiro de 2010, o que de 

fato ocorreu. 

Em 04 de fevereiro de 2010, o decreto nº 7095/2010 da Secretária da 

Fazenda Federal, reduziu de R$ 230,00 para R$ 150,00 por m3 a alíquota da CIDE 

sobre a Gasolina C. Da mesma forma, aquele decreto previa que, a partir do inicio 

de maio de 2010, a alíquota voltaria ao patamar de R$ 230,00 por m3. 

Pode-se concluir que as duas medidas mitigaram os efeitos na gasolina 

C da volatilidade de preço do etanol anidro combustível. 

 

 

4.2 A Carga Tributária 

 

 

No dia 30 de agosto de 2010, no fórum de abertura da XVIII Feira 

Internacional da Indústria Sucroalcooleira (FENASUCRO), o ministro da Agricultura, 

Wagner Rossi afirmou que a equalização do imposto do etanol hidratado no país 

depende de uma reforma tributária e da unanimidade dos secretários da Fazenda 

das Unidades da Federação. 
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Nesse mesmo evento, o presidente do Conselho de Administração da 

Cosan, Rubens Ometto Silveira Mello, relacionou a disparidade entre as alíquotas à 

sonegação fiscal, considerada pelo empresário “o calcanhar de Aquiles” do setor. 

Existe consenso entre os especialistas, produtores, distribuidores e 

entidades que representam o setor sucroalcooleiro (UNICA e SINDICOM) quanto à 

necessidade de um tratamento equânime do ICMS no país. 

O ministro Walter Rossi, complementando seu discurso, destacando a  

dificuldade de um consenso entre as Unidades da Federação, para a uniformização 

da alíquota do ICMS.  

Antes de aprofundarmos esse trabalho, é importante detalhar a carga 

tributária de cada Unidade da Federação. 

 

Considerando a legislação vigente em 31 de outubro de 2010, 

identificamos, na Figura 04 e no Gráfico 06, as alíquotas do ICMS que cada Unidade 

da Federação aplicava nas operações internas com o etanol hidratado combustível. 

Nessa data, 18 Unidades da Federação aplicavam alíquota de 25%, 03 aplicavam 

alíquota de 26%, 05 aplicavam alíquotas diferentes, que variam de 27% a 18% e 

somente o Estado de São Paulo aplicava alíquota de 12%. 

Alguns estados aplicam alíquotas de ICMS diferentes nas operações 

realizadas entre os produtores de etanol e as distribuidoras; entretanto, como o 

ICMS é cumulativo (repassado para o restante da cadeia), as alíquotas retratadas na 

Figura 03 dizem respeito ao final da cadeia do etanol, isto é, retratam a carga 

tributária para o consumidor final.  
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Figura 04 – Alíquota do ICMS do Etanol Hidratado por Unidade da Federação 
Fonte: SINDICOM, UNICA com atualizações do autor. 
Nota: Posição em 31 de outubro de 2010 

 

 

A média nacional de 17,9% de ICMS para o etanol hidratado, em 2009, 

foi calculada pelo autor, considerando as alíquotas de cada UF, o preço médio de 

cada UF e os respectivos volumes de vendas, ambos divulgados pela ANP no seu 

Anuário 2010. 

  Destacamos que, para o estado de Minas Gerais, a partir de 01 de 

janeiro de 2011, a alíquota do ICMS será reduzida dos atuais 25% para 22% (Lei 

19.098, de 07 de agosto de 2010).  Na mesma lei, como forma de compensação, 

consta o aumento da alíquota da gasolina dos atuais 25% para 27%.  

A alteração, além de ampliar a oferta de etanol a preços mais 

competitivos, beneficiando o consumidor final, atende às exigências da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que prevê que para qualquer renúncia fiscal uma medida 

de compensação deve ser implementada, garantindo a manutenção da receita do 

Estado.  
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Nesse contexto, a redução da alíquota estimula novos investimentos do 

setor no Estado, gerando empregos. Desde 2003, os investimentos da indústria 

sucroalcooleira somam R$ 10,1 bilhões, principalmente no Triângulo Mineiro, onde 

se concentra a maior parte das usinas. 

 

 

 
Gráfico 07 – Distribuição da alíquota do ICMS do Etanol Hidratado por U. F. 
Fonte: SINDICOM, UNICA e atualizações do autor.  

 

 

A legislação do ICMS prevê que, para as operações internas, cada 

estado tem autonomia para o estabelecimento da alíquota que melhor lhe convier, 

porém, nas operações interestaduais (vide Figura 05), devem ser observadas as 

seguintes regras: 

a) as unidades da federação foram agrupadas em 2 categorias, 

desenvolvidas e não-desenvolvidas; 

b) nas operações realizadas das desenvolvidas para as não-

desenvolvidas, aplica-se a alíquota de 7%; 

d) nas operações realizadas das não-desenvolvidas para as 

desenvolvidas, aplica-se a alíquota de 12%; 
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c) nas operações realizadas entre as desenvolvidas, aplica-se 12%; 

d) nas operações realizadas entre as não-desenvolvidas, aplica-se 12%; 

e) para as Unidades da Federação que importam produtos e que  

aplicam, para as operações internas, alíquota superior à das interestaduais, a 

diferença de alíquota é arrecadada pela Unidade da Federação importadora, sendo 

repassado para o restante da cadeia. 

 

   

 
Figura 05 – Alíquota do ICMS – Operações Interestaduais 
 Fonte: SINDICOM, UNICA. 

             

 

Para efeito de análise comparativa, apresentamos a seguir, nas Figuras 

06 e 07, as alíquotas do ICMS aplicadas para a gasolina C e para o diesel. Embora 

com uma defasagem menor que a do etanol hidratado combustível, podemos 

observar tratamentos diferentes em algumas Unidades da Federação. 

Para a gasolina C, Figura 6, as alíquotas do ICMS ficam em 25% na 

maior parte das regiões (15 UFs), no Nordeste a alíquota de 27% é a que prevalece 
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em 07 UFs. As maiores alíquotas estão no Paraná, no Pará e no Rio de Janeiro, 

com 28%, 30% e 31%, respectivamente. 

 

 

 
Figura 06 – Alíquota do ICMS da Gasolina C por Unidade da Federação 
Fonte: SINDICOM (2009). 

 

 

Para o diesel, Figura 7, 17% é a alíquota que prevalece em 17 Unidades 

da Federação. Na região Norte, a exceção é Tocantins que aplica 12%; na região do 

Nordeste, a exceção é a Bahia, com 15%; e, no Centro-Oeste, com exceção de 

Goiás, com 12%. A menor alíquota de 12% é aplicada em toda a região Sul e na 

região Sudeste - a exceção é o Rio de Janeiro, que aplica 13%. 

A média nacional do ICMS sobre a gasolina C é de 26%, acima da média 

do etanol hidratado com 17,9% e da média do diesel com 13,4%. A diferença entre 

as alíquotas máxima e mínima, que indica o tratamento diferente que cada UF adota, 

no etanol hidratado é de 15 pontos percentuais (12% contra 27%), a da gasolina 6 e 

a do diesel é de 5 pontos percentuais. 
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Figura 07 – Alíquota do ICMS do Diesel por Unidade da Federação 
Fonte: SINDICOM (2009). 

 

 

A diferença de tratamento não se restringe ao ICMS; os demais tributos 

incidentes sobre os combustíveis também são tratados diferentemente ao longo da 

cadeia de produção e distribuição dos combustíveis. 

Além do ICMS, sobre os combustíveis incidem a CIDE e o PIS/COFINS. 

Da mesma forma como o ICMS, existem diferenças quanto ao tratamento ao longo 

da cadeia de comercialização e distribuição. 

Na figura 08 identificamos o tratamento dado em cada fase da cadeia de 

produção e distribuição da gasolina C, do etanol e do diesel.  

Nas operações da gasolina A, a tributação e o recolhimento dos impostos 

são centralizados na refinaria de petróleo ou no importador da gasolina A. Quando a 

distribuidora adquire a gasolina A, incide a CIDE, o PIS/COFINS e o ICMS sobre 

toda a cadeia de produção e comercialização. A refinaria e o importador são tratados 

como contribuintes substitutos. Esse mecanismo se dá, normalmente, calculando os 

tributos, que incidem sobre o preço, com base numa margem atribuída aos demais 
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membros da cadeia. Dessa forma, na operação de mistura da gasolina A com o 

etanol anidro, formando a gasolina C, e, conseqüentemente, na venda da gasolina C 

para os postos de revenda e no faturamento destes para os consumidores finais, 

não incide nenhum tributo, ele já foi recolhido na primeira operação, pela refinaria 

e/ou pelo importador da gasolina A. 

 

 

 

Gasolina A CIDE, PIS/COFINS,ICMS integral

Diesel CIDE, PIS/COFINS,ICMS integral

Etanol Hidratado ICMS e PIS/COFINS próprio

Etanol Anidro PIS/COFINS próprio
ICMS diferido gasolina A

Etanol Hidratado ICMS próprio e ST revenda
PIS/COFINS próprio

Gasolina C e Diesel Complemento do ICMS nas 
operações interestaduais

Gasolina C, Diesel e Totalmente Substituídos
   Etanol Hidratado

Postos de Revenda

Produtores

Produtores de Etanol

Distribuidoras

Agentes Produtos Carga Tributária

 
Figura 08 – Carga tributária na cadeia de produção e distribuição 
Fonte: SINDICOM (Dietmar Schupp – Diretor de Tributação) e atualizações do autor.  

 

 

Importante destacar que esse modelo centralizador facilita o controle do 

Estado sobre a tributação, dispensando, para este produto, esforço do Estado nas 

operações da distribuidora com os postos de revenda e dos postos de revenda com 

o consumidor final. 

Para as operações do etanol anidro combustível, tem-se um tratamento 

tributário diferente da gasolina A e do diesel: 
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- o ICMS está diferido para a mistura do produto com a gasolina A, 

portanto, quando a distribuidora adquire a gasolina A, ela já antecipa o pagamento 

do ICMS do etanol anidro que será mistura no momento seguinte;  

- a CIDE está reduzida a zero; 

- o PIS/COFINS incide tanto no faturamento do fornecedor para a 

distribuidora, quanto no faturamento dela para os postos de revenda. Dessa forma, 

quando a distribuidora adquire o etanol anidro dos fornecedores, incide o 

PIS/COFINS a razão de R$ 48,00 o m3 e quando faturam para os postos de 

revenda, incide o PIS/COFINS a razão de R$ 72,00 o m3. O efeito para o 

consumidor final é de R$ 120,00 por m3 de PIS/COFINS.  

Para as operações do etanol hidratado combustível, temos mais um 

tratamento tributário diferente do anidro, da gasolina A e do diesel: 

- o ICMS incide tanto no faturamento dos fornecedores para a 

distribuidora, quanto no faturamento dela para os postos de revenda; 

- a CIDE está reduzida a zero; 

- o PIS/COFINS tem o mesmo tratamento do etanol anidro combustível.  

Quando a distribuidora adquire o produto com destino de outra Unidade 

da Federação, a incidência do ICMS é de 12% (alíquota da operação interestadual), 

cabendo à distribuidora o recolhimento da diferença desta com a alíquota da UF de 

destino. Em algumas UFs, esse recolhimento se dá antecipadamente, sendo 

obrigatória a apresentação de comprovante de pagamento nas barreiras fiscais de 

entrada na UF importadora.  

O que é comum nesse contexto é que, para os combustíveis de uma 

forma geral, quando os postos de revenda faturam para o consumidor final, não 

existe o recolhimento desses impostos, a cadeira já recolheu toda a tributação. 

Esse procedimento racionaliza as ações do Estado na cobrança e na 

fiscalização dos tributos, pois os 37.973 postos de revenda, conforme Tabela 14, 

estão totalmente substituídos pelos agentes de abastecimento. 

Considerando que não importa o momento da tributação, seja nos 

fornecedores ou na distribuidora, o imposto é repassado para a fase seguinte da 

cadeia, atingindo os postos de revenda que por sua vez cobra do consumidor final, o 

Gráfico 08 apresenta a carga tributária média de cada combustível na bomba do 

posto de revenda. 
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Gráfico 08 – Carga tributária por produto no Posto de Revenda  
Fonte: SINDICOM (Dietmar Schupp – Diretor de Tributação), com atualizações do autor.  

 

 

No preço da gasolina C, a carga tributária média é de 43%, seguida do 

etanol hidratado de 26% e do diesel com 24%.  

Considerando a demanda e os preços praticados em 2009, 

apresentamos na tabela 19 a carga tributária da gasolina C, do etanol hidratado e do 

diesel por Unidade da Federação, com base na legislação vigente em dezembro de 

2009.  

A carga tributária para o consumidor final do etanol hidratado na região 

Norte-Nordeste atingia 31% - a região Norte com 32% e o Nordeste com 30%. 

Dessa região destaca-se o Pará com 36%. Na região Centro-Sul, a carga tributária 

era de 25%; a região Sudeste participa com 24%, a região Sul com 29% e a Centro-

Oeste com 30%. Dessa região, o destaque é para o Estado de São Paulo, que 

participava com uma carga tributária de 21%.  A diferença entre a maior carga 

tributária e a menor era de 15 pontos percentuais. 

Para a gasolina C, apesar da carga tributária maior que a do etanol 

hidratado, a média nacional era de 43%, as diferenças por regiões e até mesmo por 

UF. não são tão grandes. Os principais destaques ficavam com o Estado do Rio de 

Gasolina C Etanol Hidratado Diesel 
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Janeiro e do Pará, com 48% e 46%, respectivamente. As demais UFs estavam entre 

41% a 44%. 

Para o diesel, muito mais uniforme, pode-se separar a carga tributária de 

acordo com a região Norte-Nordeste, com média de 27%, e a região Centro-Sul, 

com média de 22%. As UFs estavam próximas às médias de cada região.  

 

 

Tabela 19 – Carga Tributária por Produto nos Postos de Revenda 
vigente em dez/09 

ICMS PIS/Cofins Total Cide ICMS PIS/Cofins Total Cide ICMS PIS/Cofins Total

Brasil 18% 8% 26% 9% 26% 8% 43% 3% 13% 7% 24%

Região Norte 26% 6% 32% 9% 27% 8% 43% 3% 16% 7% 27%
Rondônia 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 17% 7% 27%
Acre 25% 6% 31% 8% 25% 8% 41% 3% 17% 7% 27%
Amazonas 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 17% 7% 27%
Roraima 25% 6% 31% 9% 25% 8% 42% 3% 17% 7% 27%
Pará 30% 6% 36% 8% 30% 8% 46% 3% 17% 7% 27%
Amapá 25% 6% 31% 9% 25% 8% 42% 3% 17% 7% 27%
Tocantins 25% 7% 32% 8% 25% 8% 41% 3% 12% 7% 22%

Região Nordeste 23% 7% 30% 9% 26% 8% 43% 3% 16% 7% 27%
Maranhão 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 17% 7% 27%
Piaui 25% 6% 31% 9% 25% 8% 42% 3% 17% 7% 27%
Ceará 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 17% 7% 27%
Rio Grande do Norte 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 17% 7% 27%
Paraiba 25% 7% 32% 10% 27% 8% 45% 2% 17% 7% 26%
Pernambuco 25% 7% 32% 9% 27% 8% 44% 3% 17% 7% 27%
Alagoas 27% 7% 34% 9% 27% 8% 44% 3% 17% 7% 27%
Sergipe 27% 7% 34% 9% 27% 8% 44% 3% 17% 7% 27%
Bahia 19% 7% 26% 9% 27% 8% 44% 3% 15% 7% 25%
Norte/Nordeste 24% 7% 31% 9% 26% 8% 43% 3% 16% 7% 27%

Região Sudeste 15% 9% 24% 10% 26% 8% 43% 3% 12% 7% 23%
Minas Gerais 25% 7% 32% 10% 25% 8% 43% 4% 12% 7% 23%
Espírito Santo 27% 7% 34% 9% 27% 8% 44% 3% 12% 7% 22%
Rio de Janeiro 24% 7% 31% 9% 31% 8% 48% 3% 13% 7% 23%
São Paulo 12% 9% 21% 10% 25% 8% 43% 3% 12% 7% 22%

Região Sul 21% 8% 29% 9% 26% 8% 43% 3% 12% 7% 22%
Paraná 18% 8% 26% 9% 28% 8% 45% 3% 12% 7% 22%
Santa Catarina 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 12% 7% 22%
Rio Grande do Sul 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 12% 7% 22%0%
Região Centro-Oeste 23% 8% 30% 9% 25% 8% 42% 3% 12% 7% 22%
Mato Grosso do Sul 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 12% 7% 22%
Mato Grosso 25% 9% 34% 9% 25% 8% 42% 3% 12% 7% 22%
Goiás 20% 8% 28% 9% 26% 8% 43% 4% 12% 7% 23%
Distro Federal 25% 7% 32% 9% 25% 8% 42% 3% 12% 7% 22%
Centro/Sul 17% 8% 25% 9% 26% 8% 43% 3% 12% 7% 22%

Diesel
Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Etanol Hidratado Gasolina C

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do ANUÁRIO ANP (2010). 

 

 

O preço médio anual aplicado em cada Unidade da Federação, apurado 

pela ANP, está apresentado na Tabela 20. Nesses preços, além dos efeitos da 

carga tributária, considera-se o diferencial logístico entre os estados produtores e os 

estados não produtores, especialmente na região Norte, que, em 2009, importou 

83% do consumo interno da região.  
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Tabela 20 – Preço médio do Etanol Hidratado nos Postos de Revenda por UF 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 1,025   1,038   1,347   1,212   1,377   1,676   1,492   1,484   1,520   

Região Norte 1,283   1,311   1,764   1,644   1,861   2,152   1,927   1,925   1,920   
Rondônia 1,252     1,306     1,727     1,585     1,802     2,111     1,871     1,837     1,837     
Acre 1,339     1,360     1,819     1,769     1,932     2,239     2,043     2,079     2,091     
Amazonas 1,214     1,228     1,616     1,497     1,827     2,042     1,765     1,775     1,809     
Roraima 1,297     1,363     1,751     1,624     2,041     2,233     2,057     2,140     2,157     
Pará 1,341     1,356     1,931     1,877     1,536     2,288     2,062     2,118     2,061     
Amapá 1,363     1,382     1,949     1,873     2,017     2,182     1,995     2,137     2,017     
Tocantins 1,204     1,236     1,559     1,373     1,621     2,013     1,732     1,748     1,742     

Região Nordeste 1,143   1,145   1,534   1,435   1,678   1,904   1,714   1,755   1,749   
Maranhão 1,237     1,260     1,728     1,624     1,790     2,025     1,802     1,722     1,700     
Piaui 1,271     1,261     1,711     1,634     1,906     2,100     1,875     1,886     1,856     
Ceará 1,175     1,158     1,557     1,426     1,631     1,880     1,682     1,777     1,755     
Rio Grande do Norte 1,147     1,123     1,582     1,401     1,648     1,873     1,639     1,812     1,825     
Paraiba 1,124     1,103     1,479     1,400     1,644     1,905     1,738     1,765     1,684     
Pernambuco 1,069     1,062     1,414     1,332     1,563     1,819     1,577     1,656     1,649     
Alagoas 1,070     1,084     1,439     1,330     1,669     1,943     1,759     1,798     1,754     
Sergipe 1,133     1,148     1,525     1,424     1,740     2,044     1,889     1,837     1,764     
Bahia 1,186     1,213     1,598     1,491     1,657     1,813     1,635     1,677     1,704     
Norte/Nordeste 1,167   1,175   1,575   1,469   1,707   1,934   1,743   1,778   1,774   

Região Sudeste 0,947   0,962   1,246   1,087   1,221   1,481   1,320   1,318   1,368   
Minas Gerais 1,053     1,061     1,435     1,333     1,536     1,875     1,642     1,592     1,621     
Espírito Santo 1,155     1,111     1,379     1,235     1,530     1,965     1,790     1,761     1,835     
Rio de Janeiro 1,035     1,065     1,404     1,281     1,534     1,834     1,641     1,648     1,683     
São Paulo 0,874     0,893     1,132     0,972     1,177     1,412     1,274     1,279     1,336     

Região Sul 1,070   1,095   1,412   1,302   1,518   1,793   1,546   1,530   1,576   
Paraná 0,918     0,950     1,234     1,156     1,377     1,641     1,450     1,407     1,457     
Santa Catarina 1,133     1,150     1,485     1,375     1,610     1,804     1,701     1,691     1,724     
Rio Grande do Sul 1,191     1,223     1,572     1,425     1,794     2,148     1,743     1,759     1,784     

Região Centro-Oeste 1,092   1,121   1,446   1,373   1,565   1,819   1,567   1,638   1,636   
Mato Grosso do Sul 1,144     1,114     1,474     1,435     1,633     1,915     1,699     1,708     1,697     
Mato Grosso 1,079     1,165     1,559     1,507     1,715     1,979     1,456     1,371     1,389     
Goiás 1,028     1,060     1,368     1,255     1,395     1,630     1,421     1,505     1,542     
Distro Federal 1,174     1,218     1,517     1,481     1,665     1,905     1,695     1,829     1,842     
Centro/Sul 1,018   1,021   1,321   1,091   1,320   1,559   1,321   1,323   1,375   

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Preço médio do etanol hidratado ao consumidor (R$/litro)

 
Fonte: ANUÁRIO ANP – 2010 – pág. 177. 

 

 

No capitulo 2.4 item 2.4.3, que tratou do “Comportamento da Demanda 

do Etanol Hidratado no Mercado Interno”, foi possível analisar os excedentes e 

déficits de produção de cada região do Brasil, retratado na tabela 16. 

Concluímos que, no ano de 2009, em razão do custo do frete e dos 

excedentes de produção, os déficits da região Norte, Nordeste e Sul foram atendidos 

pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Na Figura 9 demonstramos a movimentação 

natural para atendimento dos déficits dessas regiões.  
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Figura 09 – Logística do Etanol Hidratado – Brasil 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da ANP.  

 

 

Considerando os dados apontados, teríamos o seguinte cenário para 

atendimento dos déficits regionais de 2009. O primeiro movimento natural, para o 

atendimento dos déficits regionais, é que dentro da própria região os estados com 

superávit atendam aos estados deficitários mais próximos.  

Detalhando a posição da região Nordeste, é possível observar, na Figura 

10, quais são os movimentos naturais para a cobertura do déficit dessa região, com 

os dados apurados em 2009. 
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Figura 10 – Logística do Etanol Hidratado – Região Nordeste 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da ANP. 

 

 

Considerando o custo do frete e o balanço da movimentação da região, 

os estados da Paraíba, Alagoas e Sergipe são os estados que atendem, dentro do 

Nordeste, os estados deficitários. 

Como o excedente desses estados não é suficiente para atender o déficit 

da região, os estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo são os que atendem 

os déficits do Nordeste, visto que tais estados apresentam excedente de produção e 

que, pela proximidade, o custo do frete é mais competitivo. 

Detalhando a posição da região Sul, é possível observar, na Figura 11, 

quais são os movimentos naturais para a cobertura do déficit dessa região, com os 

dados apurados em 2009. 
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Figura 11 – Logística do Etanol Hidratado – Região Sul 
 Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da ANP. 

 

 

Considerando a movimentação para atendimento do déficit da região Sul, 

bem como a legislação tributária, podemos apurar o seguinte: 

 

1 – sobre os déficits apontados pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, atendidos pelo estado do Paraná: 

 

1.1 – balanço de Santa Catarina e Rio Grande do Sul: 

– oferta de etanol hidratado –         2 mil m³ - Tabela 15 

– demanda interna               –     902 mil m³ - Tabela 11 

– déficit                                –    900  mil m³ - Tabela 16 
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1.2 - balanço do estado do Paraná: 

– oferta de etanol hidratado –   1.526 mil m³ - Tabela 15 

– demanda interna               –   1.193 mil m³ - Tabela 11 

– superávit                           –     333 mil m³ - Tabela 16 

 

1.3 - por se tratar de uma operação interestadual, a distribuidora adquire o produto 

no estado do Paraná, com alíquota de ICMS de 12% (vide Figura 5). Ao dar 

entrada em um dos estados do Sul, recolhe a diferença de ICMS para a aplicada 

na região, 25% (vide Tabela 19). 

 

1.4 – memória de calculo – dados da região Sul: 

– preço médio – R$ 1,754 / litro – média aritmética dos estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul - Tabela 20 

– alíquota do ICMS – 25% – Tabela 19 

– valor do ICMS – base 25% – R$ 0,438/litro 

– preço médio com ICMS de 12% – R$ 1,495/litro 

– valor do ICMS – base 12% – R$ 0,179/litro 

– diferença de alíquota (12% x 25%) = R$ 0,438 – R$ 0,179 = R$ 0,259/litro 

– Valor da diferença de ICMS: 

    R$ 0,259/litro x 333m³ = R$ 86 milhões 

 

2 - déficits apontados pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não 

atendidos pelo estado do Paraná, que devem ser atendidos pelos estados de São 

Paulo e do Mato Grosso do Sul: 

 

2.1 – balanço de Santa Catarina e Rio Grande do Sul: 

– déficit inicial             –      900 mil m³  

– oferta do Paraná  –      333 mil m³  

– déficit final             –      567 mil m³  

 

2.2 - por se tratar de uma operação interestadual, a distribuidora adquire nos 

estados de São Paulo ou do Mato Grosso do Sul, com alíquota de ICMS de 12% 
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(vide Figura 5). Ao dar entrada em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, 

recolhe a diferença de ICMS para a aplicada na região, 25% (vide Tabela 19). 

 

2.3 – memória de cálculo – idêntico tratamento da origem do estado do Paraná: 

– diferença de alíquota (12% x 25%) – R$ 0,259/litro = 0,438 – 0,179 

– Valor da diferença de ICMS: 

R$ 0,259/litro x 567 m³ = R$ 147 milhões 

 

3 – principais conclusões sobre os efeitos da transferência entre os estados 

produtores e consumidores: 

 

– os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul teriam arrecadado R$ 233 

milhões referente ao complemento de ICMS sobre o volume do déficit da 

região. R$ 86 milhões dos volumes importados do Paraná e R$ 147 milhões dos 

importados de São Paulo ou do Mato Grosso do Sul. 

– importante destacar que, embora a distribuidora recolha o complemento do 

ICMS, o valor é repassado para o varejo; logo, o consumidor final dos estados 

de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que paga o complemento do ICMS 

ao adquirir o etanol hidratado na bomba. 

– se a região adotasse para as operações internas a mesma alíquota das 

interestaduais, o preço seria reduzido em 15%, passando dos atuais R$ 1,754 

para R$ 1,495/litro do etanol hidratado.  

 

Conforme mencionado anteriormente, as distribuidoras são substitutas 

tributárias do ICMS para o varejo. São elas que arrecadam o ICMS quando faturam 

para os postos de revenda. Com esse procedimento, os governos estaduais 

centralizam a fiscalização nas distribuidoras (154 empresas em dezembro de 2009 – 

Tabela 13), não estendendo para os postos de revendas (37.973 em dezembro de 

2009 – Tabela 14). 

Em alguns estados, a substituição tributária do varejo é calculada com 

base no PMFPF (preço médio ao consumidor final), estabelecido por ato do 

COTEPE/CONFAZ - vide item 2.4.5.4, que tratou da formação dos preços do etanol 

hidratado combustível. 
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O objetivo da aplicação do PMFPF é estimar o preço a ser praticado no 

segmento do varejo e, com base nele, ajustar o ICMS recolhido pelo produtor e pela 

distribuidora. 

Com o objetivo de verificar se a aplicação do PMFPF provoca algum 

efeito sobre a arrecadação do ICMS e sobre os preços do segmento do varejo, 

coletamos os seguintes dados para o estado de Minas Gerais, no período de 

dezembro de 2008 a setembro de 2010: 

 

a) preço médio do varejo (postos de revenda) apurado pela ANP; 

b) valores do PMFPF estabelecidos pelo COTEPE/CONFAZ; 

c) vendas realizadas pelas distribuidoras, apurado pela ANP. 

 

O Gráfico 9 confronta os preços praticados pelos postos de revenda com 

os valores estabelecidos pelo COTEPE/CONFAZ para a PMFPF. 
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Gráfico 09 – Evolução do PMFPF x Preço nos Postos de Revenda – MG 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Com base nas informações acima, apuramos se a utilização do PMFPF 

no estado de Minas Gerais provoca algum impacto nos preços do varejo. 
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Na Tabela 21 são apresentados os resultados da confrontação da 

arrecadação do ICMS se apurado pelos preços praticados no varejo versus a 

arrecadação apurada com base no PMFPF. 

 

Tabela 21 – Impacto do PMFPF no preço dos Postos de Revenda 

Minas Gerais 2008 2009
jan a set     

2010

Vendas Distribuidoras - m³ 957.200            1.204.430         453.274            

Faturamento da Revenda  - R$ / mil 1.525.055         1.948.020         818.861            
preço médio - R$  /litro 1,593                1,617                1,807                
ICMS s/ faturamento da revenda - R$ / mil 381.264       487.005       204.715       

Base do ICMS - PMFPF - R$ / mil 1.596.705         2.009.109         881.611            
PMFPF médio - R$ / litro 1,668                1,668                1,945                
ICMS s/ PMFPF - R$ / mil 399.176       502.277       220.403       

variação na arrecadação do ICMS - R$ / mil 17.912         15.272         15.687         

efeito s/ preço da revenda               R$ / litro 0,019           0,013           0,035           
% 1,2% 0,8% 1,9%  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Considerando os resultados da Tabela 21, temos os seguintes 

comentários a fazer: 

 

- o valor do PMFPF, na maior parte do período analisado, foi maior que o 

preço praticado pelos postos de revenda, exceto no intervalo de 

outubro de 2009 e março de 2010; 

- como conseqüência as distribuidoras arrecadaram a maior R$ 17.912 

mil em 2008, R$ 15.272 em 2009 e, no período de janeiro a setembro 

de 2010, o equivalente a R$ 15.687, sendo repassados ao segmento 

do varejo e aos consumidores finais; 

- o impacto sobre os preços na revenda chega a 1,9%, no período de 

janeiro a setembro de 2010. 

 

Existem questionamentos por parte dos postos de revenda no sentido de 

que deve ocorrer o ressarcimento dos valores pagos a maior, por conta da aplicação 

do PMFPF, considerando que parte do valor da substituição tributária estaria sendo 

realizado com a redução da rentabilidade dos postos de revenda. 
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4.3 Paridade de Preços – Etanol Hidratado x Gasolina C  

 

 

Considerando que o consumidor final não escolhe o combustível na 

compra do veiculo e sim na hora de abastecê-lo e que o fator econômico é o que 

mais interfere na opção de escolha do combustível, a paridade entre os preços do 

etanol hidratado e o da gasolina C, seu concorrente, é uma medida da sua 

competitividade.  

Em função das características técnicas, o consumo de combustível do 

veículo flex, quando abastecido com etanol, cresce por volta de 25 a 30%; o 

motorista tende a optar pelo etanol hidratado quando o preço na bomba equivale no 

máximo a 70% do preço da gasolina C. 

Destacamos que o preço da gasolina C não reflete as condições do 

mercado, pois é controlado pelo governo, em razão do monopólio existente. No caso 

do etanol hidratado, o consumidor final acaba sendo impactado diretamente pela 

política tributária. Para o consumidor final, não importa o que direcionou os preços 

dos dois produtos; ele, no momento da decisão, na hora do abastecimento do 

veículo, compara os preços dos combustíveis, considerando o impacto financeiro no 

seu orçamento pessoal e faz a opção entre a gasolina C e o etanol hidratado, 

considerando o parâmetro básico de 70% do preço da gasolina C. 

De acordo com os dados disponibilizados pela ANP demonstramos na 

Tabela 22 a paridade de preços entre o etanol hidratado e a gasolina C, por UF. 

No início de 2009, somente algumas UFs da região Norte e Nordeste 

estavam acima dos 70%, com destaque para Roraima, com 80%, Pará, com 75%, 

Amapá, com 74% e Piauí, com 73%. 

No final de 2009, com o aumento dos preços, somente as regiões 

produtoras se mantiveram abaixo dos 70% de paridade. 
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Tabela 22 – Paridade Mensal de Preços – Etanol Hidratado x Gasolina C 

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

Brasil 60% 61% 60% 59% 58% 56% 57% 58% 60% 65% 67% 68%

Região Norte 70% 71% 71% 70% 70% 69% 69% 69% 68% 71% 72% 73%
Rondônia 69% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 69% 70% 69% 71% 73%
Acre 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 73%
Amazonas 70% 71% 71% 71% 71% 69% 71% 70% 67% 73% 72% 73%
Roraima 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Pará 76% 75% 75% 75% 75% 74% 73% 73% 72% 77% 78% 78%
Amapá 79% 74% 74% 74% 73% 73% 73% 73% 74% 76% 79% 76%
Tocantins 63% 65% 65% 63% 63% 62% 62% 62% 62% 63% 65% 66%

Região Nordeste 66% 66% 67% 66% 65% 62% 65% 66% 66% 68% 69% 69%
Maranhão 65% 67% 67% 66% 65% 63% 62% 62% 62% 70% 71% 71%
Piaui 75% 74% 73% 75% 72% 71% 71% 71% 70% 72% 75% 76%
Ceará 68% 69% 70% 71% 71% 71% 69% 69% 68% 71% 73% 74%
Rio Grande do Norte 71% 71% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 71% 71% 72% 73%
Paraiba 70% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 70% 70% 71% 72% 72%
Pernambuco 61% 63% 63% 64% 62% 61% 63% 65% 66% 68% 68% 67%
Alagoas 62% 64% 64% 63% 63% 63% 63% 64% 67% 67% 70% 70%
Sergipe 71% 70% 70% 68% 68% 67% 68% 67% 68% 71% 71% 72%
Bahia 66% 66% 66% 61% 60% 63% 63% 64% 64% 69% 71% 70%

Região Sudeste 55% 56% 55% 53% 52% 50% 51% 52% 55% 62% 63% 65%
Minas Gerais 68% 68% 68% 67% 66% 65% 65% 66% 67% 71% 73% 73%
Espírito Santo 68% 69% 69% 68% 69% 68% 68% 68% 69% 73% 75% 75%
Rio de Janeiro 66% 67% 67% 66% 64% 63% 63% 63% 64% 68% 71% 71%
São Paulo 55% 56% 55% 54% 52% 50% 51% 52% 55% 62% 64% 66%

Região Sul 62% 62% 62% 60% 58% 57% 59% 59% 60% 66% 69% 70%
Paraná 61% 61% 60% 57% 55% 55% 56% 55% 57% 65% 67% 66%
Santa Catarina 67% 67% 68% 67% 66% 65% 65% 65% 65% 72% 74% 75%
Rio Grande do Sul 69% 70% 70% 67% 66% 64% 66% 68% 69% 76% 78% 80%

Região Centro-Oeste 63% 64% 64% 63% 62% 59% 59% 59% 60% 62% 64% 65%
Mato Grosso do Sul 64% 65% 65% 63% 63% 62% 62% 62% 63% 67% 70% 71%
Mato Grosso 52% 56% 56% 56% 54% 45% 45% 47% 48% 50% 53% 58%
Goiás 62% 62% 62% 62% 60% 58% 57% 56% 56% 60% 62% 63%
Distrito Federal 70% 70% 70% 69% 68% 65% 65% 67% 67% 69% 73% 72%

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Paridade de Preços do Etanol Hidratado x Gasolina C

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da ANP. 

 

 

A análise mensal identifica o problema da sazonalidade de preços, que 

em 2009 foi impactada pelos eventos já comentados anteriormente. 

Considerando as informações coletadas, duas situações serão 

simuladas. 

Verificar o efeito que seria provocado na paridade de preços, caso os 

estados adotassem o mesmo movimento realizado pelo Estado de São Paulo, 

reduzindo a alíquota interna no mesmo nível da alíquota interestadual. A segunda 

situação seria verificar como a paridade de preços se comportaria se o efeito da 

carga tributária atual fosse eliminado. 

Na Tabela 23, simulamos o comportamento da paridade de preços, 

durante o ano de 2009, se todas as Unidades da Federação adotassem a alíquota 
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interestadual de 12% para as operações internas, que, conforme já apuramos, 

acaba refletindo diretamente nos preços ao consumidor final. 

Podemos concluir que, se essa medida for adotada, a paridade de preços 

em todas as Unidades da Federação vai estar abaixo dos 70%, o que provocará um 

aumento na demanda do etanol hidratado. Deve-se destacar que, no ano de 2009, 

conforme já relatado, em função das fortes chuvas, os preços aumentaram a partir 

do mês de setembro. 

 

 

Tabela 23 – Paridade Mensal de Preços – ICMS 12% 

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

Brasil 56% 57% 56% 55% 54% 52% 53% 54% 56% 60% 62% 63%

Região Norte 59% 59% 60% 59% 59% 58% 58% 58% 57% 60% 61% 61%
Rondônia 59% 60% 60% 60% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 60% 62%
Acre 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 60% 61% 61% 61% 62%
Amazonas 60% 61% 61% 60% 61% 59% 60% 59% 57% 62% 62% 62%
Roraima 68% 68% 69% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68%
Pará 60% 60% 60% 60% 60% 59% 58% 58% 58% 61% 62% 62%
Amapá 67% 63% 63% 63% 62% 62% 62% 62% 63% 65% 67% 64%
Tocantins 54% 55% 55% 54% 54% 53% 53% 53% 52% 54% 56% 56%

Região Nordeste 58% 58% 58% 57% 57% 54% 57% 58% 58% 60% 61% 60%
Maranhão 55% 57% 57% 56% 55% 53% 53% 52% 53% 59% 61% 61%
Piaui 64% 63% 62% 64% 61% 61% 60% 60% 59% 62% 64% 65%
Ceará 58% 59% 60% 60% 61% 60% 58% 59% 58% 60% 62% 63%
Rio Grande do Norte 60% 61% 60% 60% 59% 60% 59% 59% 60% 60% 61% 62%
Paraiba 60% 60% 59% 60% 60% 59% 59% 59% 59% 60% 61% 61%
Pernambuco 52% 53% 54% 54% 53% 52% 54% 56% 56% 58% 58% 57%
Alagoas 52% 53% 53% 52% 52% 52% 52% 53% 55% 56% 58% 58%
Sergipe 59% 58% 58% 56% 56% 56% 56% 56% 57% 59% 59% 59%
Bahia 61% 61% 60% 57% 55% 58% 58% 59% 59% 64% 65% 64%

Região Sudeste 53% 54% 53% 51% 50% 48% 49% 51% 53% 60% 61% 63%
Minas Gerais 58% 58% 58% 57% 56% 55% 56% 56% 57% 61% 62% 62%
Espírito Santo 56% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 61% 62% 62%
Rio de Janeiro 57% 58% 58% 57% 56% 54% 54% 55% 55% 59% 61% 62%
São Paulo 55% 56% 55% 54% 52% 50% 51% 52% 55% 62% 64% 66%

Região Sul 55% 56% 55% 54% 52% 51% 53% 53% 53% 59% 61% 62%
Paraná 56% 57% 56% 53% 51% 51% 52% 51% 53% 60% 62% 62%
Santa Catarina 57% 57% 58% 57% 56% 55% 55% 55% 56% 61% 63% 64%
Rio Grande do Sul 59% 60% 59% 57% 56% 55% 56% 58% 59% 65% 67% 68%

Região Centro-Oeste 56% 56% 56% 56% 54% 52% 52% 52% 53% 54% 56% 57%
Mato Grosso do Sul 55% 55% 55% 54% 53% 53% 53% 53% 54% 57% 59% 60%
Mato Grosso 44% 47% 48% 48% 46% 39% 38% 40% 41% 42% 45% 49%
Goiás 56% 56% 56% 56% 55% 53% 52% 50% 51% 54% 56% 57%
Distro Federal 60% 60% 60% 59% 58% 55% 56% 57% 57% 59% 62% 62%

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Paridade de Preços do Etanol Hidratado x Gasolina C

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Com base nos preços praticados em Dezembro de 2009, demonstramos 

na tabela 24, o efeito sobre o preço final ao consumidor, na hipótese das UFs. 
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Passarem a adotar 12% para o ICMS, da qual é possível destacar os seguintes 

aspectos: 

- os preços para o consumidor final, nas Unidades da Federação que 

adotam 25% para o ICMS, teriam uma redução de 15%; 

- o estado do Pará teria uma redução de 20%, considerando que, em 

dezembro de 2009, a alíquota vigente era de 30%, a partir de janeiro de 2010 

passou a aplicar 28% e, em setembro de 2010, reduziu para 26%. 

- na região Sudeste, a média de preços reduz 4%, considerando que, no 

Estado de São Paulo, como já aplica 12%, o efeito é zero.  

- o preço médio do Brasil teria uma redução de 7%. 

 

Tabela 24 – Análise Comparativa de Preços – 12% de ICMS 

R$ %

Brasil 1,723       1,607       (0,116)      -7%

Região Norte 2,007       1,689       (0,318)      -16%
Rondônia 1,941         1,654         (0,287)        -15%
Acre 2,124         1,810         (0,314)        -15%
Amazonas 1,904         1,623         (0,281)        -15%
Roraima 2,152         1,834         (0,318)        -15%
Pará 2,145         1,706         (0,439)        -20%
Amapá 2,176         1,855         (0,321)        -15%
Tocantins 1,806         1,539         (0,267)        -15%

Região Nordeste 1,818       1,586       (0,232)      -13%
Maranhão 1,804         1,538         (0,267)        -15%
Piaui 1,963         1,673         (0,290)        -15%
Ceará 1,906         1,624         (0,282)        -15%
Rio Grande do Norte 1,872         1,595         (0,277)        -15%
Paraiba 1,715         1,462         (0,253)        -15%
Pernambuco 1,756         1,497         (0,259)        -15%
Alagoas 1,925         1,597         (0,328)        -17%
Sergipe 1,863         1,545         (0,318)        -17%
Bahia 1,768         1,627         (0,141)        -8%

Região Sudeste 1,615       1,557       (0,058)      -4%
Minas Gerais 1,801         1,535         (0,266)        -15%
Espírito Santo 1,982         1,644         (0,338)        -17%
Rio de Janeiro 1,859         1,606         (0,254)        -14%
São Paulo 1,600         1,600         -             0%

Região Sul 1,810       1,618       (0,192)      -11%
Paraná 1,683         1,568         (0,115)        -7%
Santa Catarina 1,959         1,670         (0,289)        -15%
Rio Grande do Sul 2,034         1,734         (0,300)        -15%

Região Centro-Oeste 1,730       1,521       (0,209)      -12%
Mato Grosso do Sul 1,856         1,582         (0,274)        -15%
Mato Grosso 1,602         1,365         (0,237)        -15%
Goiás 1,650         1,500         (0,150)        -9%
Distro Federal 1,968         1,677         (0,291)        -15%

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Preços - base dezembro/09
ICMS 

vigente
ICMS    
12%

variação

 
         Fonte: Elaboração própria. 
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Como simulação, foi excluída toda a carga tributária dos preços no varejo 

(bomba) praticados no ano de 2009, para todas as Unidades da Federação, tanto 

para o etanol hidratado quanto para a gasolina C; no momento seguinte 

recalculamos a paridade de preços. 

Na Tabela 25, a paridade de preços foi recalculada para todas as 

Unidades da Federação sem os tributos incidentes. 

 

 

Tabela 25 – Paridade Mensal de Preços – sem tributos 

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

Brasil 76% 77% 76% 74% 73% 73% 74% 75% 78% 85% 88% 89%

Região Norte 81% 82% 82% 81% 81% 83% 83% 82% 81% 85% 86% 87%
Rondônia 79% 80% 80% 80% 79% 82% 81% 81% 82% 80% 83% 86%
Acre 81% 81% 81% 81% 81% 83% 83% 83% 84% 84% 84% 86%
Amazonas 80% 81% 81% 80% 82% 81% 84% 82% 79% 86% 85% 86%
Roraima 92% 92% 93% 92% 92% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Pará 88% 87% 87% 87% 87% 89% 87% 88% 86% 92% 94% 94%
Amapá 90% 84% 85% 84% 84% 86% 86% 85% 87% 90% 93% 89%
Tocantins 71% 73% 73% 71% 71% 72% 71% 71% 71% 73% 76% 77%

Região Nordeste 78% 79% 79% 78% 77% 76% 80% 81% 82% 84% 85% 85%
Maranhão 73% 76% 76% 75% 73% 73% 72% 72% 72% 82% 84% 84%
Piaui 86% 84% 84% 86% 82% 84% 84% 83% 82% 85% 89% 90%
Ceará 77% 78% 80% 81% 81% 84% 81% 81% 80% 83% 86% 87%
Rio Grande do Norte 80% 82% 80% 80% 79% 83% 81% 81% 84% 83% 84% 86%
Paraiba 83% 83% 82% 83% 83% 85% 84% 85% 85% 87% 88% 89%
Pernambuco 71% 73% 74% 75% 72% 74% 76% 79% 80% 83% 83% 81%
Alagoas 70% 72% 72% 71% 71% 73% 74% 75% 78% 79% 83% 83%
Sergipe 81% 80% 80% 78% 77% 79% 80% 80% 80% 84% 85% 85%
Bahia 84% 85% 83% 78% 75% 82% 83% 84% 84% 91% 94% 93%

Região Sudeste 72% 73% 72% 69% 67% 66% 68% 70% 74% 84% 86% 88%
Minas Gerais 77% 78% 78% 76% 75% 76% 77% 78% 79% 84% 86% 87%
Espírito Santo 78% 78% 79% 78% 78% 80% 80% 81% 82% 87% 89% 90%
Rio de Janeiro 85% 85% 85% 84% 82% 83% 83% 84% 85% 91% 94% 95%
São Paulo 73% 74% 73% 71% 69% 68% 70% 72% 76% 87% 89% 92%

Região Sul 74% 75% 74% 72% 70% 71% 73% 73% 74% 83% 86% 88%
Paraná 79% 80% 78% 74% 71% 73% 75% 74% 76% 88% 91% 90%
Santa Catarina 76% 77% 77% 76% 74% 76% 76% 76% 76% 85% 88% 88%
Rio Grande do Sul 79% 80% 79% 76% 74% 75% 77% 80% 81% 90% 93% 95%

Região Centro-Oeste 74% 75% 75% 74% 72% 71% 71% 71% 72% 74% 77% 78%
Mato Grosso do Sul 72% 73% 73% 71% 71% 73% 73% 72% 74% 79% 82% 83%
Mato Grosso 57% 62% 62% 63% 60% 51% 50% 53% 54% 56% 60% 66%
Goiás 76% 76% 76% 76% 73% 73% 72% 70% 70% 75% 79% 79%
Distro Federal 80% 80% 79% 78% 77% 76% 76% 78% 78% 81% 85% 85%

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Paridade de Preços do Etanol Hidratado x Gasolina C - sem Tributos

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Considerando os resultados apurados, destacam-se os seguintes 

aspectos: 

- excluindo a carga tributária, na maioria das Unidades da Federação, 

durante o período analisado, o resultado da paridade de preços está acima dos 70%; 
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- esses resultados comprovam que a carga tributária aplicada sobre a 

Gasolina C, principalmente a CIDE, melhora a relação de preços em relação ao 

etanol hidratado; 

- podemos inferir que a política aplicada para os tributos administrado 

pela esfera federal, esta pautada na manutenção da competitividade do etanol 

hidratado, o que fica, em parte, prejudicado pelo tratamento que as Unidades da 

Federação adotam em relação ao ICMS aplicado para o etanol hidratado; 

- com relação aos preços da gasolina C, e considerando o Gráfico 10, 

observamos que os valores cobrados no Brasil encontram-se alinhados com os 

preços de outros países que possuem mercados de derivativos abertos e 

competitivos, sendo a carga tributária a maior responsável pela diferença dos preços 

entre os países; 

- fica evidenciado que, se eliminarmos o efeito da carga tributária sem 

computarmos as externalidades do etanol hidratado e considerando os níveis de 

preços praticados em 2009, o etanol hidratado não foi competitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 – Preços Internacionais da Gasolina – Média 2009 
Fonte: Petrobras com dados do Banco Central, ANP, USP/CEPEA, Enap (Empresa Nacional Del 
Petróleo – Chile), ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland – Uruguai) e 
PFC Energy.  
Nota: Câmbio considerado = R$ 1,9935 (média da PTAX diária em 2009). 
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4.4 Analise da demanda interna por etanol hidratado e gasolina C 

 
 

Na ausência de estudos que incorporassem períodos recentes, Souza e 

Macedo desenvolveram analise da demanda por etanol hidratado e por gasolina C, 

considerando uma série temporal de julho de 2001 a agosto de 2009, incluindo o 

período em que o etanol hidratado ganhou força como concorrente direto da 

gasolina C, por meio do sucesso dos modelos flex-fuel no mercado. 

O método utilizado para as estimativas das equações de demanda 

baseia-se na análise de cointegração, cujos dados foram organizados com base em 

informações da ANP, ÚNICA, IBGE, BCB e Bloomberg. 

 

Na tabela xx, reproduzimos o resultado deste trabalho, sendo que para o 

mercado de etanol hidratado, considerou-se os dados do Brasil e de São Paulo. 

 
 

Tabela 26 – Sensibilidade dos Consumidores a variações de preços 

-1,23 (BR) Aumento de 1% no preço do etanol afeta negativamente

-1,33 (SP) em 1,23 a demanda brasileira pelo etanol (1,33 para SP)

-1,45 (BR) Aumento de 1% no preço da gasolina C afeta positivamente

-1,54 (SP) em 1,45 a demanda brasileira pelo etanol (1,54 para SP)

Aumento de 1% no preço do etanol afeta positivamente
em 0,28 a demanda brasileira pela gasolina C

Aumento de 1% no preço da gasolina C afeta negativamente
em 0,63 a demanda brasileira pela gasolina C

Elasticidade-preço da gasolina C

0,28 (BR)

-0,63 (BR)

Mercado de gasolina C

Elasticidade-preço do etanol

Elasticidade-preço da gasolina C

Elasticidade-preço do etanol

Mercado de Etanol Hidratado

 
Fonte: Souza e Macedo (2010) 
 
 

Os resultados encontrados para o etanol hidratado apresentam alta 

sensibilidade relativa da demanda aos preços do etanol e aos preços da gasolina C, 

ou seja, as elasticidades de longo prazo encontradas pelo método de cointegração 

são superiores, em módulo, à unidade e com sinais corretos (negativa para o etanol 

e positiva para a gasolina). Os autores destacam que os consumidores do estado de 

São Paulo são mais sensíveis a preço do que a média brasileira. 

Para a gasolina C os resultados evidenciam a existência de sensibilidade 

da demanda relativa por gasolina C aos preços do etanol e aos preços da própria 

gasolina C. Os autores destacam a pouca influência que os preços do etanol, no 
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longo prazo, afetam a demanda da gasolina C, se comparada com os resultados do 

etanol hidratado.  

 

Se considerarmos que para as reduções nos preços do etanol hidratado 

a demanda teria o mesmo comportamento, podemos inferir para a hipótese em que 

todas as Unidades da Federação adotassem nas operações internas a mesma 

alíquota das operações interestaduais (12%), os seguintes resultados: 

- para uma redução de 1% no preço do etanol hidratado, a demanda 

brasileira pelo etanol é afetada positivamente em 1,23; 

- os preços do etanol hidratado teriam uma redução de 7%, na hipótese 

em que as operações internas adotassem a mesma alíquota das operações 

interestaduais – tabela 24 – vide pagina 97; 

- neste cenário a demanda brasileira de etanol hidratado teria um 

aumento de 8,6% (7% x 1,23); 

- a demanda brasileira do etanol hidratado em 2009 foi de 16.471 mil m³, 

tabela 11 – vide pagina 40: 

- a redução de 7% nos preços do etanol hidratado, fariam com que a 

demanda em 2009 aumentasse em 1.418 mil m³ (8,6% x 16.471 mil m³); 

- a média mensal de consumo em 2009 foi de 1.373 mil m³ (16.471 mil m³ 

/ 12 meses); 

 

Com os resultados acima, podemos concluir que na hipótese das 

Unidades da Federação adotassem para as operações internas a mesma alíquota 

das operações interestaduais, os preços ao consumidor final teriam uma redução 

média de 7% e o impacto na demanda média pelo etanol hidratado seria de 1.418 

mil m³, equivalente a um mês de consumo, com base na demanda de 2009. 

 

Dentro dos padrões da oferta e da demanda atual, o resultado acima 

sugere que preceda análise sobre a oferta, considerando que as alterações na carga 

tributária, podem provocar problemas de abastecimento do produto, desta forma, 

devem ocorrer movimentos sincronizados entre as Unidades da Federação 

importadoras e produtoras.  
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5 CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS 

 

 

A maioria das commodities agrícolas apresentam sazonalidade de preços 

devido à natural falta de ajustamento entre a oferta e a demanda; a produção é 

realizada em determinados períodos enquanto a demanda é distribuída ao longo do 

ano. Esse comportamento é mais acentuado quando estamos tratando de produtos 

perecíveis.  

A concentração da produção do etanol durante os meses de abril a 

novembro, na maior região produtora, provoca a formação de estoques, que, por sua 

vez, necessita de recursos para o seu carregamento, considerando que a demanda 

é distribuída ao longo do ano-safra. 

Por definição, o etanol deve apresentar naturalmente uma diferenciação 

de preços ao longo do ano-safra, visando à recuperação dos custos do 

carregamento dos estoques.  

O produtor de etanol assumiu a responsabilidade pela manutenção dos 

estoques; a distribuidora não tem nenhuma motivação para manter estoques 

reguladores, considerando que as variações nos preços de aquisição são 

repassadas para os postos de revenda, que, por sua vez, repassam-nas ao 

consumidor final. 

A maior dificuldade desse modelo reside na capacidade financeira do 

produtor de etanol para a manutenção desses estoques. Por se tratar de um produto 

com alta liquidez no mercado, normalmente, durante a safra, período em que a 

necessidade de caixa é maior, alguns produtores são obrigados a realizar seus 

estoques com preços não-competitivos, em muitos casos, abaixo do custo de 

produção, para fazer frente às necessidades do caixa. 

Nesse sentido, a ANP implementou a Empresa Comercializadora de 

Etanol para assumir a função de reguladora da oferta de produtos, atendendo às 

necessidades de caixa dos produtores sem contaminar o mercado, além de ser uma 

boa oportunidade para novos investidores que queiram participar deste segmento 

sem participar dos riscos inerentes a produção.  

A dificuldade atual da operacionalização da Empresa Comercializadora 

de Etanol é a necessidade de se adequar as regras tributárias de forma a manter o 

mesmo tratamento dado ao produtor. O maior exemplo reside na comercialização do 
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etanol anidro combustível, cujo diferimento do ICMS depende da comprovação do 

destino do produto. Atualmente, para obter a mesma condição do produtor, a 

Empresa Comercializadora de Etanol só consegue operar mediante a obtenção de 

regime especial, o que não é aconselhável para a sustentação do negócio, devido 

ao processo burocrático para a liberação do regime, bem como a incerteza quanto à 

manutenção da sua concessão. 

O mercado dispõe de mais um mecanismo que foi implementado a partir 

de dezembro de 2009. A ANP criou a possibilidade ao produtor de etanol comprar de 

outro produtor e revender o produto para as distribuidoras. Essa operação permite 

que o produtor com sobra de caixa atue da mesma forma que a Empresa 

Comercilizadora de Etanol. 

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade do produtor e da 

distribuidora repassarem para o restante da cadeia parte das oscilações de preços. 

Conforme apuramos, o risco da volatilidade de preços está dividido entre 

o fornecedor de cana e o produtor de etanol. O fornecedor de cana não dispõe de 

mecanismos de proteção e o produtor conta com a bolsa de mercadorias e futuros 

da BM&F, que, por sua vez, ainda não apresenta a liquidez necessária para as suas 

operações. 

Verificamos que as distribuidoras e os postos de revenda repassam a 

volatilidade de preços para os consumidores finais. 

A manutenção de pequenos estoques permite à distribuidora operar com 

volumes que atendam a demanda atual do mercado, considerando que o 

mecanismo de proteção dos consumidores finais, detentores do carro flex fluel, é a 

opção de consumo da gasolina C, caso a paridade de preços entre os produtos 

supere os 70%. 

Visando dar liquidez ao mercado de futuros da BM&F, a ANP introduziu a 

figura do Agente Operador de Etanol, que está autorizado a comercializar o etanol 

combustível, caso exista a liquidação física naquele mercado. 

O Agente Operador de Etanol está na mesma condição da Empresa 

Comercializado de Etanol, pois a legislação tributária precisa de adequações, 

permitindo que tenha o mesmo tratamento do produtor de etanol. 
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Quanto ao efeito da volatilidade de preços na arrecadação dos tributos, o 

ICMS que incide sobre o preço final do produto reflete a volatilidade de preços na 

sua arrecadação.  

Outro tributo que incide sobre Etanol Combustível é o PIS/PASEP e 

COFINS, modificado através da lei 11.727 de 24 de junho de 2008. A arrecadação 

desse tributo passou a ser apurada com base na alíquota ad rem de R$ 0,12 por 

litro, eliminando os efeitos da volatilidade de preços na sua arrecadação. 

Cabe destacar que a CIDE incide também para o Etanol Hidratado 

Combustível, porém, atualmente, a alíquota aplicável é zero. 

Podemos concluir que o mecanismo utilizado para a cobrança do 

PIS/PASEP e COFINS elimina o efeito da volatilidade de preços na arrecadação 

desse tributo, porém, o ICMS é afetado pela volatilidade. Apuramos que a aplicação 

da Substituição Tributária para as distribuidoras gera distorções no preço do varejo.  

A maioria das Unidades da Federação utiliza a mesma alíquota de ICMS 

aplicada para a gasolina C. 

Demonstramos que o estado produtor, que investe em infra-estrutura, ao 

abastecer o não-produtor, aplica a alíquota interestadual e arrecada 12% de ICMS e, 

em alguns casos, 7%. Por outro lado, o estado não-produtor arrecada a diferença 

entre a interrestadual e a interna, que, na maioria das Unidades da Federação, é de 

25%. O consumidor final do estado importador paga a diferença do ICMS ao adquirir 

o etanol hidratado, influenciando na competitividade do produto. 

A carga tributária total do etanol hidratado combustível de 26%, média 

Brasil, é motivo da manutenção de adulterações na cadeia de produção e 

comercialização; há que se considerar que em algumas Unidades da Federação a 

tributação atinge 32%. 

Para mudarmos esse cenário, deve existir um movimento sincronizado 

entre todas as Unidades da Federação, de forma a colocar em segundo plano a 

arrecadação de cada um, visando à sustentabilidade interna da tecnologia 

desenvolvida em torno do etanol combustível.    

Na Tabela 26, resumimos a simulação dos impactos nos preços do 

varejo, caso todas as Unidades da Federação adotassem o mesmo procedimento do 

Estado de São Paulo, passando a utilizar nas operações internas a mesma alíquota 

interestadual. 
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Tabela 27 – Impactos da equidade do ICMS 

R$ % absoluta

Brasil 1,723   1,607   (0,116)  -7% 68% 63% -5%

Região Norte 2,007   1,689   (0,318)  -16% 73% 61% -12%

Região Nordeste 1,818   1,586   (0,232)  -13% 69% 60% -9%

Região Sudeste 1,615   1,557   (0,058)  -4% 65% 63% -2%

Região Sul 1,810   1,618   (0,192)  -11% 70% 62% -7%

Região Centro-Oeste 1,730   1,521   (0,209)  -12% 65% 57% -8%

ICMS    
12%

variação
Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Preços do Etanol Hidratado Paridade de Preços 
ICMS 

vigente
ICMS    
12%

variação ICMS 
vigente

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Para simplificação, adotamos a alíquota de 12%, porém, conforme Figura 

4, em algumas operações adota-se como alíquota interestadual 7%. 

Podemos afirmar que, se adotada a equidade no ICMS, padronizando 

com 12% todas as operações internas, o efeito no preço para o consumidor final 

teria uma redução média de 7%. A competitividade media do Etanol em relação à 

gasolina C, seria melhorada em 5 pontos percentuais em termos nacionais. 

Por fim, cabe destacar a abertura da possibilidade de centralização da 

tributação do ICMS nos produtores, nas cooperativas de produtores e na empresa 

de comercialização de etanol, medida que reduzirá a sonegação e minimizará os 

custos de fiscalização e controle da tributação. 

Dessa forma, temos os seguintes pontos a serem observados, 

considerando toda a cadeia de produção e comercialização do etanol hidratado 

combustível. 

 

a) para os fornecedores de cana-de-açúcar: 

- conforme já observado, o mecanismo do Consecana deve ser 

revisto de forma a contemplar outros produtos e subprodutos derivados 

da cana-de-açúcar, como forma de agregar e distribuir resultados para o 

fornecedor de cana; 

- a organização em associações regionais ou cooperativas é a forma 

tradicional utilizada pelo fornecedor de cana, de forma a melhorar a 

qualidade e a competitividade da cana. Os movimentos atuais, 

principalmente de mecanização da colheita, fazem com que esse tipo de 
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organização se torne mais importante, considerando a necessidade de 

investimentos em equipamentos, que, no caso de alguma associação, 

pode permitir a utilização de equipamentos, através do arrendamento 

entre os associados; 

- a volatilidade dos preços do açúcar e do etanol acaba afetando 

toda a produção do fornecedor de cana, que não dispõe de mecanismos 

de proteção. A dependência existente entre o fornecedor de cana e o 

produtor de açúcar e etanol sugere que se inclua no modelo Consecana 

mecanismos de proteção, de forma a permitir a sustentabilidade do 

negócio do fornecedor de cana. 

 

b) para o produtor de etanol: 

- nos últimos anos, têm sido intensos os movimentos de aquisições e 

fusões no setor sucroalcooleiro. A busca constante pela operação com 

grandes volumes tem sido opção pela busca de uma melhor rentabilidade 

nesse segmento. A consolidação da produção, seja através de 

aquisições ou de fusões, é normalmente uma operação que exige 

investimentos relevantes, além do problema flagrante de administração 

do negócio. Com o advento da operação da Empresa de Comercialização 

de Etanol, criou-se a possibilidade de realizar a consolidação da oferta e 

não da produção, permitindo que investidores atuem nesse segmento 

sem a exposição aos riscos inerentes à produção.  

Outra vez, a legislação tributária não fez as adaptações nos 

instrumentos fiscais, para que esse tipo de empresa realize as suas 

operações nas mesmas condições das que atuam nesse segmento. 

- a volatilidade dos preços continua sendo problema principal do 

produtor de etanol, embora parte dela seja repassada ao fornecedor de 

cana, o que não resolve o problema para o segmento como um todo. 

Novamente, a Empresa de Comercialização do Etanol pode passar a 

exercer a função de controladora da oferta de produtos, carregando os 

estoques, comprando na safra para revendê-los ao longo do ano, de 

forma que os preços fiquem estáveis e não sejam contaminados com as 

necessidades de caixa de alguns produtores. 
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- a necessidade de melhorar a liquidez dos contratos futuros de 

etanol da BM&F pode ser resolvida com o Agente Operador de Etanol. 

Novamente, as adequações necessárias na legislação ainda não foram 

feitas para que na liquidação física esse agente tenha as mesmas 

condições das empresas que operam nesse segmento. 

- a competitividade nessa fase da cadeia também sofre grande 

influência da sonegação. O aumento no nível de fiscalização, a 

implementação do controle de produção mais adequado (medidores de 

vazão), a redução da elevada carga tributária são algumas providências 

que poderiam reduzir o nível de sonegação.  

- devem ser avaliados os programas de recuperação fiscal, seja na 

esfera estadual ou federal, considerando que os inadimplentes não 

devem encontrar melhores condições financeiras do que os que 

cumpriram com as suas obrigações. Se isso não for observado, esses 

programas só aumentam a arrecadação naquele momento, fomentando a 

sonegação.  

 

c) para as Distribuidoras e os Postos de Revenda: 

- nas condições atuais, o maior problema das distribuidoras é a 

manutenção da competitividade da rede de varejo, para as que operam 

com postos de bandeira. Nesse sentido, a sonegação passa a ter 

importância para a sustentabilidade do seu negócio.  

- a ANP deve rever as exigências para as empresas atuarem como 

distribuidoras, aumentando a capacidade financeira e limitando o volume 

das operações, de modo que possam ser responsabilizadas pelos 

prejuízos que causem ao mercado. O exemplo disso é que produtores 

que operaram no passado com distribuidoras autorizadas pela ANP estão 

sendo responsabilizados pelo estado por problemas causados por elas, 

considerando que a divida não pode ser cobrada daquelas distribuidoras, 

seja pela falta de capacidade financeira, ou, até mesmo, pela não-

localização dos seus responsáveis.  

- a necessidade de maior fiscalização na rede de revenda é um 

problema que persiste, principalmente, devido à grande quantidade de 

empresas que operam nessa fase. Imagina-se que a sonegação chega 
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até os postos de revenda em função dos agentes anteriores, que 

oferecem condições fora do mercado para a rede de revenda. Dessa 

forma, podemos entender que, apesar de ser necessária a fiscalização 

na rede de revenda, a tendência natural é a centralização da carga 

tributária em alguma fase anterior da cadeira de abastecimento, a 

exemplo do aplicado à gasolina, reduzindo o esforço de fiscalização e, 

conseqüentemente, a sonegação fiscal. 

 

Os estudos sobre o impacto do tratamento tributário na competitividade 

do etanol combustível devem detalhar as particularidades com que cada estado trata 

os agentes que participam da cadeia de produção e distribuição do produto. 

 

Devem ser desenvolvidos estudos que destaquem a importância de 

movimentos sincronizados entre as Unidades da Federação consumidoras e 

produtoras, de forma a demonstrar os efeitos sobre a demanda do produto, 

considerando alterações na carga tributária, sem provocar problemas de 

abastecimento do produto. 
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