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RESUMO 

 

 

Esse trabalho teve por objetivo contribuir para o entendimento da evolução da 

demanda por etanol e gasolina no Brasil e como este crescimento deverá ser traduzido em 

disponibilidade de cana de açúcar. Nesse estudo foram usados dados históricos que refletem o 

comportamento de variáveis no passado para projetar o futuro, considerando que o 

comportamento permaneça similar. Com as pressões internacionais por sustentabilidade e 

uma busca por uma matriz energética mais limpa, o etanol passou a ser uma opção real de 

complemento às demais fontes, sobretudo pelo seu aspecto ambiental. Com essa visão o 

Brasil já na década de 70 iniciou investimentos e incentivos para a produção de etanol para 

veículos, impulsionando a produção de carros flex na década de 90. Apesar de altos e baixos, 

hoje o aumento da demanda por etanol se deve principalmente ao crescimento da produção de 

veículos flex fuel. Esse crescimento vertiginoso da demanda fez com que houvesse 

necessidade de cada vez mais etanol e infelizmente a capacidade de produção do Brasil não 

foi capaz de acompanhar esse movimento, gerando falta de produto e provocando a migração 

do etanol para a gasolina. Essa migração tipicamente ocorre quando o etanol ultrapassa a 

paridade de 70% do preço da gasolina. Nesse contexto, o consumo de gasolina aumenta, 

impactando no volume de importação que a Petrobrás realiza para suprir o mercado interno. 

Através da análise das curvas de paridade e comportamento do consumidor, foi possível 

perceber que nos próximos anos a demanda por etanol vai continuar subindo e que a oferta de 

cana de açúcar não cresce na mesma proporção. Isso quer dizer que o que tínhamos de folga 

de produção de etanol, vai representar um déficit importante a ser suprido pela gasolina, 

custando ainda mais para a Petrobrás manter o nível de preço com baixo impacto 

inflacionário. Caso não sejam feitos investimentos relevantes para aumentar a oferta de 

etanol, através de novas usinas ou de maior produtividade, ou de gasolina através de mais 

refino, certamente teremos um cenário de desbalanceamento entre oferta e demanda de etanol 

e gasolina no Brasil. 

 

Palavras-chave: Bioenergia; Etanol; Cana-de-Açúcar; Biocombustíveis; Gasolina; Veículo 

Flex Fuel; Demanda por Gasolina. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to contribute to the understanding of the evolution of 

demand for ethanol and gasoline in Brazil and how this growth should be translated into the 

availability of sugar cane. This study was made using historical data that reflects the behavior 

of the variables in a certain period of time to forecast the future, considering that this behavior 

remains similar. Due to international pressure for sustainability and clean energy, ethanol has 

become a real option to complement other sources, especially for its environmental aspect. 

Looking to the future Brazil has started in the seventies investments and incentives for the 

production of ethanol for vehicles, boosting the production of hybrid flex fuels cars in the 

nineties. Despite ups and downs of the ethanol program, the production of flex fuel vehicles is 

being the main driver to increase demand for ethanol. This tremendous growth in demand has 

meant that there was need for more ethanol and unfortunately the production capacity in 

Brazil was not able to follow this movement, leading to a lack of product and causing the 

migration of ethanol to gasoline. This migration typically occurs when ethanol exceeds 70% 

of parity price of gasoline. In this context the consumption of gasoline increases, impacting 

the volume of imports that Petrobras makes to supply the domestic market. By analyzing the 

curves of price parity and consumer behavior, we can see that in the coming years the demand 

for ethanol will continue to rise and that the supply of sugar cane does not grow 

proportionately. That means that the typical excess in supply is not going to happen again in 

the short term. This will represent a significant deficit to be supplied by gasoline, costing even 

more to Petrobras to import and to keep the price level with low inflationary impact. If no 

investments are made to increase the supply of ethanol through the new mills or by increasing 

productivity, or through more refining gasoline, we will certainly have a scenario of 

imbalance between supply and demand of ethanol and gasoline in Brazil.  

 
Keywords: Bioenergy; Ethanol; Sugar Cane; Biofuel; Gasoline; Flex Fuel Vehicles; Demand 
for Gasoline. 
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1 INTRODUÇAO 

 

 

O aumento significativo do efeito estufa, devido ao acúmulo de materiais lançados na 

atmosfera, principalmente em função da queima dos combustíveis fósseis, e a perspectiva da 

diminuição das reservas mundiais do petróleo e de gás natural nas próximas décadas têm 

levado a humanidade a buscar novas formas de prover-se de energia. Neste cenário apresenta-

se o etanol, oriundo de fontes renováveis de matérias primas, como um combustível que 

possibilita minimizar tais efeitos. 

No Brasil, sua utilização e produção em larga escala remonta dos anos de 1970, 

quando do surgimento do Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, e atualmente é possível 

perceber um aumento crescente na utilização do etanol em vários países devido aos acordos 

internacionais como o protocolo de Kyoto e outros, visando uma alternativa promissora para 

obtenção de energia complementar e independente de hidrocarbonetos fósseis. 

Muito se fala na utilização do etanol como combustível. Países como Estados Unidos, 

Espanha, França, Japão, Alemanha, Suécia, Índia e China vêm procurando minimizar os 

efeitos de aditivos na queima dos combustíveis fósseis utilizados nos veículos, principalmente 

nas grandes cidades, misturando uma porcentagem de etanol à gasolina, justamente o que vem 

sendo feito no Brasil há vários anos. 

A experiência do Brasil na produção da cana-de-açúcar, desde a época colonial, e o 

desenvolvimento agrícola e tecnológico das últimas décadas elevam o país à condição de um 

potencial competidor no mercado internacional de combustível renovável. Além disso, o país 

é referência no que diz respeito à transferência de tecnologia aos países em desenvolvimento. 

Considera-se, assim, a produção de biocombustíveis um importante segmento da economia 

brasileira.  

A perspectiva favorável à produção de agroenergia motivou o governo e a indústria, 

sobretudo a automobilística, a utilizar o etanol hidratado. A produção de veículos flex tem 

aumentado sobremaneira no país e o mundo aos poucos vai abrindo suas portas para o etanol 

brasileiro. No entanto, a suposta capacidade ociosa de produção foi ultrapassada e hoje o país 

encontra-se diante de um desafio enorme, que é a disponibilidade de cana de açúcar em 

quantidade suficiente para atender a demanda. 
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1.1 Objetivo 

 
 

O objetivo deste trabalho é avaliar a crescente demanda por etanol e confrontá-la com 

a capacidade do setor sucroenergético de atender a necessidade desse combustível no curto, 

médio e longo prazo. Como pano de fundo procura-se destacar o contexto global da demanda 

por combustíveis alternativos e o papel que a cana de açúcar e seus derivados podem ter nesse 

cenário. 

 

 

1.2 Metodologia 

 

 

Busca-se neste trabalho olhar o passado e o futuro dos biocombustíveis, sobretudo dos 

derivados da cana de açúcar, para, então, entender os desafios e oportunidades que aparecerão 

pela frente. 

Tratar-se de um estudo com dados históricos a partir dos quais se projeta a demanda 

de etanol. Isso quer dizer que no estudo considera-se que o comportamento das variáveis do 

passado seja similar no futuro. Este trabalho não contempla mudanças no consumo de 

combustíveis derivados de variações de preços e renda, sendo essa uma limitação do modelo.  

Serão analisados adiante dados de crescimento da população e do consumo de 

combustível de veículos flex. O aspecto da arbitragem do preço e da decisão do consumidor 

em abastecer com etanol ou gasolina também será considerado para efeito de medir a 

demanda de etanol hidratado, anidro, gasolina A e gasolina C.  

Pretende-se estimar a oferta de etanol necessária para suprir a demanda e convertê-la  

em toneladas de cana equivalentes. No caso do açúcar, será considerada a curva real de 

exportação e o consumo interno.  

Na projeção da oferta de gasolina leva-se em consideração o plano da Petrobrás e os 

volumes importados de gasolina informados pela ANP. Outros derivados de petróleo 

potenciais substitutos do etanol e/ou gasolina, mas com baixa representatividade no consumo 

de combustíveis, não foram considerados no estudo (GNV, carro elétrico, diesel). Apresenta-

se, a seguir, um esquema da abordagem que será feita neste estudo. 
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Esquema 1 – Abordagem conceitual 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Aspectos sócio demográficos baseados em dados do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e FGV – Fundação Getúlio Vargas, para cada estado, foram 

considerados na análise, sendo eles: número de domicílios por classe social, posse de 

automóvel/moto por classe social, automóveis/motos por domicílio e frota de veículos leves 

do estado. Para projeção do futuro assume-se continuidade da taxa de crescimento da Classe 

C e da posse de veículos. 

Para frota de veículos (motos / automóveis e comerciais leves) foram utilizados dados 

do Denatran até 2010 e utilizou-se a mesma taxa de crescimento para fazer a projeção até 

2020, considerando uma desaceleração desta taxa após 2011; taxa de 6% entre 2011 e 2014 e 

4,6% entre 2015 e 2020. 

Para análise da paridade entre preços do etanol e gasolina foram utilizados dados da 

ANP por estado e cidade com informações sobre preço e consumo de cada tipo de 

combustível de 2006 a 2011. Esta informação é  relevante para identificar o comportamento 

do consumidor a medida que a relação de preços entre etanol e gasolina se altera nas 

diferentes regiões do país. 
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Comportamento do consumidor: a partir do volume de cada combustível consumido 

por cidade, de acordo com a frota de veículos flex/gasolina/etanol, a quilometragem média 

rodada pelos veículos e a diferença de rendimento do combustível fixada em 30% (gasolina x 

etanol) foi possível chegar ao número de veículos abastecendo com cada tipo de combustível 

visa-vis a paridade de preços. Essa análise permite determinar como o consumidor se 

comportou ao longo do tempo em cada região do país 

Todas as estimativas usaram o CAGR (Compound Annual Growth Rate) de dados 

passados para, através do resultado, usar a taxa de crescimento igual no futuro. Define-se 

CAGR:  

 
 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Panorama para os biocombustíveis 

 

 

Em sua concepção rigorosa, energia é a capacidade de promover mudanças, 

apresentando-se de muitas formas, como a energia térmica, a energia elétrica e a energia 

química. A última é a forma de energia fornecida mediante reações químicas, em que 

acontece uma mudança de composição, por meio da qual os reagentes se convertem em 

produtos, geralmente com liberação de calor. Por exemplo, a energia química encontra-se 

disponível nos alimentos e nos combustíveis, sendo usada nos processos vitais dos animais e 

do homem e para mover veículos, entre outros fins.  

Petróleo, gás natural e seus derivados representam 63% do consumo mundial de 

energia (Tabela 1). São esses combustíveis que permitem a existência dos meios de transporte 

rápidos e eficientes que existem hoje, bem como boa parte das atividades industriais. 

Lamentavelmente, as reservas que permitem a produção de combustíveis fósseis são finitas, a 

segurança de abastecimento é problemática para os muitos países que os importam e o seu uso 

é a principal fonte dos gases que estão provocando mudanças climáticas e o aquecimento 

global. 
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Tabela 1 – Fontes de Energia Primária Total no Cenário de Referência para o mundo (em 
milhões de tep) 

 
Fonte: BRASIL; MME, 2007. 

 

Vale lembrar que o que é efetivamente demandado pelos consumidores finais são os 

produtos derivados de petróleo (gasolina, diesel, querosene, insumos petroquímicos etc).  

Atualmente, a maneira mais econômica de produzir estes derivados é a partir do refino do 

petróleo convencional. Entretanto, existem alternativas tecnológicas para obtenção de 

combustíveis:  

- Produção de derivados a partir de petróleo não convencional: petróleo pesado,  

ultra pesado, xisto betuminoso e areias betuminosas; 

- Produção de derivados sintéticos a partir de outras fontes de energia (carvão, gás  

natural, biomassa); 

- Produção de biocombustíveis (álcool e biodiesel). 

As duas últimas opções podem ser vistas como tecnologias alternativas ao petróleo, 

enquanto que a primeira pode ser encarada como um aumento dos recursos petrolíferos totais 

recuperáveis.   

A elevação dos preços do petróleo desencadeou um grande esforço tecnológico e de 

investimentos nos biocombustíveis. Do ponto de vista tecnológico pode-se dizer que a 

bioenergia, sobretudo à relacionada ao etanol, já se encontra numa fase madura do seu 

desenvolvimento. 

A bioenergia pode ser definida como toda e qualquer forma de energia associada à 

energia química acumulada mediante processos fotossintéticos recentes. Em geral, denomina-

se biomassa os recursos naturais que dispõem de bioenergia e que podem ser processados para 

fornecer formas bioenergéticas mais elaboradas e adequadas para o uso final. Portanto, seriam 



17 
 

 
 

exemplos de fontes de bioenergia a lenha e os resíduos de serrarias, o carvão vegetal, o biogás 

resultante da decomposição anaeróbia de lixo orgânico e outros resíduos agropecuários, bem 

como os biocombustíveis líquidos, como o bioetanol e o biodiesel, e a bioeletricidade, gerada 

pela queima de combustíveis como o bagaço e a lenha. 

No Brasil, o etanol produzido da cana-de-açúcar já substitui hoje metade da gasolina 

que seria consumida e seu custo é competitivo sem os subsídios que viabilizaram o programa 

no seu início. Isso foi conseguido em cerca de 30 anos. 

Em outubro de 1975 foi criado o Proálcool – Programa Nacional do Álcool no Brasil, 

então governado pelo Presidente Geisel. No início, o programa tinha a meta de tornar 

obrigatória a mistura de 20% de etanol a gasolina. Esse crescimento deu-se de forma gradual 

até que em 1983 os volumes atingiram as expectativas iniciais. O programa ganhou impulso 

nesse período, sobretudo por conta da escalada dos preços do petróleo na década de 70. Nesse 

cenário, a cana de açúcar passou a ter um papel relevante na economia nacional e a indústria 

sucroenergética ganhou força e investimentos, transformando o país numa potencia global no 

que diz respeito à produção de açúcar e etanol derivados de cana.  

Estudos recentes, ainda que exista alguma controvérsia, apontam para o fato de que a 

temperatura global vem aumentando ano após ano, sobretudo em função da queima dos 

combustíveis  fósseis, podendo provocar um crescimento da temperatura média do planeta 

entre 1,4°C e 5,8°C nos próximos 100 anos (IPCC,  2007). Em conjunto com as Nações 

Unidas, alguns países comprometeram-se a reduzir drasticamente a emissão de gases do efeito 

estufa nos próximos anos, aos níveis de 1990.   

Com o tempo ficaram claras as vantagens do uso de cana para a produção de etanol em 

comparação com o uso de outras matérias como milho e beterraba. O etanol de cana tem 

algumas vantagens importantes sobre essas fontes de bioenergia, a saber: 

- tanto o milho como a beterraba importam energia elétrica da rede para sua produção, 

enquanto a produção de etanol e de açúcar é realizada basicamente com energia obtida a partir 

do bagaço de cana, e em alguns casos, o excedente energético é disponibilizado e vendido 

para a rede elétrica através de leilões; 

- o balanço de CO2 considerando todo o processo de produção dessas biomassas, 

aponta a cana de açúcar como a melhor alternativa do ponto de vista de sustentabilidade; 

- a cana de açúcar é considerada uma planta do tipo C4 que possui grande capacidade 

de conversão de carbono, o que não acontece na mesma proporção no caso da beterraba e do 

milho. Na Tabela 2 são apresentados dados sobre redução de gases de efeito estufa decorrente 

do uso de diferentes matérias primas. 
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Tabela 2 –  Redução típica de gases de efeito estufa em relação ao combustível fóssil de 
referência dos diferentes biocombustíveis 

 

 
Fonte: UNIÃO EUROPEIA, 2009. 
 

Neste cenário, o Brasil pode ter um papel relevante no que diz respeito à produção de 

agroenergia. O etanol certamente não será adotado nem utilizado no mundo da mesma forma 

como é feito no Brasil e tampouco será a solução de todos os problemas. No entanto, quando 

se avalia alternativas de construção de novas matrizes energéticas, certamente o etanol poderá 

ter um papel de destaque na composição dessas matrizes em diferentes regiões do planeta. 

Segundo dados da ONU – Organização das Nações Unidas, de 2011, os investimentos em 

energia sustentável no mundo já passam de US$ 200 bilhões por ano. 

Apesar de todo este ambiente positivo é importante levar em consideração que 

algumas variáveis são críticas para o sucesso desta fonte de bioenergia: 

- expansão dos canaviais; 

- ajuste das políticas de preço da gasolina; 

- definição mais clara da matriz energética nos diferentes países. 
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2.2 Cana de açúcar como fonte de energia 

 

 

A cana de açúcar é uma das mais importantes culturas das regiões tropicais e tem 

milhares de pessoas trabalhando no seu cultivo. Suas primeiras espécies surgiram na Oceania 

e há séculos é cultivada no Brasil, principalmente na região Centro Sul, local onde encontra as 

melhores condições edafoclimáticas para o desenvolvimento.  

Inicialmente a cana de açúcar teve seu foco na produção de açúcar, evoluindo para a 

produção de etanol, e mais recentemente tem sido objeto de estudo para a produção de outras 

matérias primas importantes. O componente principal é a sacarose, devido a sua importância 

na produção do etanol e do açúcar, mas o bagaço e a palha também tem uma importância 

significativa no processo agrícola e industrial nos dias de hoje.  

A cana está entre as plantas com maior capacidade de conversão de energia radiante 

em energia química, chegando até a 100mg de CO2 fixado por dm2 da área foliar por hora. 

Esse aspecto faz com que a ela tenha uma grande taxa de acumulação de biomassa. Para que 

essas condições sejam atingidas, o clima, solo, chuva etc. devem ser adequados – em 

condições de temperaturas elevadas, alta luminosidade e déficit hídrico temporário estas 

plantas são mais eficientes, chegando a acumular o dobro de biomassa que uma planta C3 

(soja). Além dessa característica, as plantas C4, entre as quais está a cana de açúcar, possuem 

um mecanismo que diminui a perda de água em ambientes secos. 

No cultivo comercial, a propagação é feita mediante uma porção do colmo, cuja gema 

será responsável pela formação de um colmo principal de uma touceira. Existem iniciativas 

interessantes em teste como o Plene® que se espera que funcione como uma espécie de 

“semente” de cana e que pode permitir uma evolução nas técnicas de plantio e no aumento da 

produtividade. O plantio se dá de setembro a dezembro na chamada “cana de ano” e 

tipicamente tem uma produtividade abaixo de 100 t/ha. De janeiro a março/ abril planta-se a 

chamada cana de “ano e meio” com uma produtividade tipicamente 20% superior, pois a 

planta vegeta por mais tempo. Existe também o plantio da cana de inverno, sendo que  para 

obter-se uma produtividade perto de 120t/ha é necessário o uso de irrigação, sobretudo na 

região Centro Sul, onde o clima mais seco predomina nessa época do ano. 

A colheita é feita de forma mecanizada ou manual. Existem leis e acordos em vigor 

com o compromisso de erradicar a colheita manual. No processo mecanizado são envolvidos 

diferentes equipamentos, como colhedoras, tratores, caminhões, carretas, todos sincronizados 
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num complexo fluxo logístico que tem o objetivo de manter a usina abastecida e ainda utilizar 

ao máximo os ativos próprios da operação. 

A cana colhida é transportada até a usina para então iniciar o processo de tratamento 

que tem início no controle de qualidade da cana, passado pela extração e tratamento do caldo 

e, dependendo do mix da usina, segue o caminho da refinaria para a produção de açúcar ou da 

destilaria no caso da produção de etanol. Vale lembrar que praticamente toda a usina é 

movida por energia gerada a partir da queima do bagaço e da palha - em alguns casos há 

excedentes de eletricidade que podem ser comercializados junto às operadoras de energia 

elétrica.  

Não é por acaso que a cana de açúcar é vista como uma excepcional alternativa 

energética para o futuro, pois gera energia em diferentes formas: eletricidade, etanol, açúcar e 

biomassa (SANTOS; BORÉM; CALDAS, 2010). 

 

 

2.3 Desregulamentação do setor 

 

 

O Proálcool foi instituído em 1975 com a finalidade de expandir a produção do álcool 

etílico anidro, viabilizando seu uso como matéria prima para indústria química e como 

combustível adicionado à gasolina. Desta forma, o país poderia substituir parte do 

combustível derivado de petróleo (NATALLE NETTO, 2007). 

A primeira fase do programa envolveu o financiamento para construção de destilarias, 

o incremento na utilização da mistura etanol anidro-gasolina, e o desenvolvimento, por parte 

da indústria automobilística, da tecnologia para fabricação, em larga escala, de automóveis 

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

necessária à ampliação da produção deste produto, levando à instalação de novas unidades 

produtivas. Na época, o governo brasileiro definiu medidas que incentivavam o crescimento 

do setor, tais como a fixação da remuneração média e a concessão de empréstimos em 

condições vantajosas. Assim o Proálcool manteve a demanda do setor elevada e permitiu um 

acentuado aumento do mercado alcooleiro (NATALLE NETTO, 2007). 

Em 1979, com o segundo choque do petróleo, o governo brasileiro decidiu reforçar o 

programa, apontando para a produção do álcool etílico carburante não mais como mero 

complemento a ser adicionado à gasolina, mas como combustível para ser utilizado nos carros 

a álcool, destinando recursos para a expansão da área plantada de cana-de-açúcar e, 
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consequentemente, para a ampliação da produção de álcool etílico carburante (NATALLE 

NETTO, 2007). 

O governo fomentou a venda dos carros a álcool no Brasil através de uma série de 

medidas, destacando-se o preço do álcool inferior ao da gasolina, redução do IPI (Imposto de 

Produtos Industrializados) e isenção do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e de 

Serviços) para este tipo de veículo. 

Assim, as vendas de carros movido a álcool cresceram de forma rápida, chegando a 

patamares de 30% no início dos anos 80, e a aproximadamente 95% em 1985, conforme 

mostra o Gráfico 1. Este elevado volume reduziu o nível de dependência externa do petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 1 – Vendas totais de automóveis e veículos leves no Brasil – pré-flex fuel 
Fonte: adaptado de UNICA, 2009. 

 

Em 1986, o governo federal revisou as políticas de fomento para o setor 

sucroalcooleiro, estendendo a este as normas válidas para o conjunto da agricultura brasileira 

do começo dos anos 1980, o que resultou na redução da rentabilidade e, por conseguinte, a 

expansão e a renovação dos canaviais. Adicionalmente a isso, houve evolução do preço do 

açúcar, desajuste entre oferta e demanda de álcool (que resultou no frequente 

desabastecimento do combustível em diversas localidades), queda dos preços do petróleo, 

fazendo com que o período compreendido entre 1986 e 1990 ficasse conhecido como o 

período de desaceleração e crise do Proálcool, havendo drástica redução das vendas dos 

veículos a álcool (NATALLE NETTO, 2007). 
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O aparato regulatório e os incentivos estatais (preços remuneradores, garantia de 

mercado e oferta abundante de empréstimos subsidiados) ao setor começavam a ser 

questionados, abrindo espaço para a liberalização dos mercados. Ao longo da década de 1990, 

iniciativas governamentais foram paulatinamente eliminando os mecanismos de controle e 

planejamento da produção, abrindo espaço para uma nova fase do setor - a desregulamentação 

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

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

centralizadas no Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, foram liberadas. De um lado 

empresas e grupos tinham o interesse em conservar a indústria no status quo e de outro, 

empresas se modernizando e com interesses de crescimento, pedindo um mercado livre e que 

permitisse maiores investimentos em capacidade.  

Durante mais de 10 anos, desde a extinção do IAA até as medidas de liberalização de 

comércio, o mercado experimentou muitas variações de oferta, demanda e preços, impondo às 

empresas do setor mudanças nos seus modelos de fazer negócio.  

Observa-se uma alteração na forma como o estado intervém no setor nos dias de hoje, 

muito focado no controle dos preços da gasolina via ANP, o que vem dificultando  

investimentos na cadeia da cana de açúcar. 

Até meados de 2011, o setor estava sob a tutela do Ministério da Agricultura. 

Recentemente o governo tomou a decisão de concentrar as responsabilidades na ANP, a fim 

de obter uma melhor organização, haja vista as recentes crises de falta de etanol e grandes 

variações no preço desse produto, passando da casa dos 70% de paridade etanol x gasolina, 

valor esse sobre o qual o consumidor define sobre qual combustível vai utilizar.  

Em 1997 o setor criou a UNICA como forma de agregar as demandas das empresas 

produtoras de etanol e assim fortalecer o setor diante dos órgãos de governo e sociedade. Com 

essa criação, foram extintos a AIAA (Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool) e o 

Sopral (Sociedade dos Produtores de Açúcar e Álcool). No entanto a criação da UNICA não 

significou uma unidade total entre as empresas, pois naquele período ainda havia as que 

preferiam seguir com seus negócios subsidiados pelo Estado. Esse falta de consenso natural 

durou por algum tempo, tornando a transição mais longa do que se esperava.  

A difusão de interesses fez com que o mercado atuasse de forma fragmentada e 

autônoma, com um cenário no qual não existe nenhuma empresa, por maior que seja, com 

amplo domínio do setor, sobretudo porque a escala mínima de produção no negócio 

sucroenergético é uma capacidade de aproximadamente 1,5 milhões de toneladas. Isso explica 

porque os atuais 600 milhões de toneladas de cana moída estão divididos em mais de 400 
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usinas. Nesse cenário, as empresas passaram a adotar diferentes estratégias de crescimento e 

visão de mercado. Pode-se citar, entre elas:  

- Aprofundamento da especialização na produção de açúcar e etanol 

- Diferenciação de produto 

- Diversificação produtiva: 

- Grupos de comercialização de açúcar e etanol 

Algumas empresas atualmente estão propensas a focar suas atividades em mais de um 

elo da cadeia, como por exemplo, a distribuição de combustíveis e diferenciação de produto. 

Isso pode ser observado nos movimentos recentes da Cosan, a partir da compra da Esso e com 

a formação da Raízen e na entrada de empresas gigantes no setor, como Petrobrás, Bunge, BP, 

Louis Dreyfuss etc. Claramente o mercado caminha para uma maior consolidação e um novo 

ciclo de investimentos, que pode ser puxado pelos benefícios anunciados pelo governo. 

Espera-se, no entanto, que essas ações sejam de fato colocadas em prática. Esses 

investimentos não são maiores em função do controle que o governo ainda exerce sobre os 

preços da gasolina. Outro fator interessante que vale ressaltar é a existência de empresas de 

comercialização e cooperação (Coopersucar, SCA etc.), a fim de ganhar escala na venda e 

servir de canal comum para os cooperados.  

Após o pacto sucroalcooleiro do Estado de São Paulo, os governos decidiram apoiar e 

acelerar o crescimento da indústria na matriz energética do país, a partir do incentivo à 

produção de veículos flex, os quais podem impulsionar a comercialização de etanol hidratado.  

A existência no exterior de políticas de fomento ao uso, produção e inserção de 

biocombustíveis nas matrizes energéticas nacionais, principalmente o etanol, traz consigo 

uma oportunidade para o Brasil, que dispõe de experiência e de tecnologia de produção 

adquirida em quase um século de uso contínuo do bioetanol como combustível automotivo, e 

mais de 30 anos de existência do Proálcool. Essa experiência, associada à grande 

disponibilidade de terras agrícolas com aptidão para o cultivo da cana-de-açúcar, 

impulsionam o setor a expandir sua produção. Na Tabela 2, podem-se visualizar algumas 

dessas iniciativas. Apesar do controle dos preços da gasolina e do forte protecionismo do 

mercado norte americano, a promessa e expectativa em torno do etanol têm aumentado a cada 

dia. O que o país será capaz de suprir a demanda dos consumidores no Brasil e expandir suas 

fronteiras de fornecimento para outras regiões, concretizando a promessa da energia limpa e 

verde que mudaria a matriz energética global? (BRASIL; BNDES; CGEE, 2008; MORAES, 

2002; DIAS; BARROS; BARROS, 2002; BELIK; VIAN, 2002). 
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1 Demanda de combustíveis 

 

 

Conforme ilustrado no modelo metodológico proposto, os subitens que seguem têm 

como objetivo analisar os principais fatores responsáveis pelo aumento da demanda pelo 

etanol: evolução das classes sociais e de posse de veículos, crescimento da frota e 

comportamento do consumidor na decisão sobre abastecer com etanol ou gasolina. 

 

 

3.1.1 Crescimento da Frota e evolução das classes sociais e posse de veículos 

 

 

Nos últimos anos, o Brasil têm comprovadamente melhorado sua distribuição de 

renda, promovendo uma escalada ao consumo nas classes C, D e E. Por se tratar de um 

contingente enorme de pessoas, qualquer movimento, por menor que seja, terá um reflexo 

intenso no consumo. Observando o índice de motorização do Brasil, relativamente a outros 

países, fica evidente o potencial de crescimento que ainda pode ser explorado (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Índice de motorização de países selecionados – Veículos por mil habitantes 
Fonte: WORLD BANK, 2009. 
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Os domicílios da classe C são os que mais aumentaram nos últimos anos, demonstrado 

claramente um salto social. Segundo o relatório do CETELEM 2011, a classe C saltou de 34% 

em 2005 para 53% em 2011, enquanto que as classe D e E, em conjunto, passaram de 51% 

para 25%, no mesmo período. 

Com o aumento relevante de renda pode ser observado um reflexo na posse de 

veículos por domicílio no Brasil (Tabela 3). 

 
 
Tabela 3 - Posse de veículo por classe de renda 
 

 
 
Fonte: Adaptado de IBGE, IPEA; PNAD, 2010. 

 

 

Com base nos dados de crescimento da classe C e de posse de veículos foi projetada a 

frota futura para 2015E e 2020E de veículos flex utilizando a taxa de crescimento estimada 

com dados do período 2005 e 2010. Essa taxa foi calculda ano a ano utilizando o CAGR. 

Os dados para realizar tal análise foram obtidos nos Detrans estaduais no que tange 

frota de veículos leves e motos, conforme mostra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Frota de automóveis e comerciais leves – Brasil (em milhões de veículos) 
Fonte: Elaboração própria; Adaptado de DENATRAN, 2011; GOLDENBERG, 2008. 

 
 

Verifica-se um crescimento expressivo da frota de veículos flex, que são os potenciais 

usuários do etanol.  
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Gráfico 4 – Frota de automóveis e comerciais leves – Brasil (por tipo de combustível) 
Fonte: Elaboração própria; Adaptado de DENATRAN, 2011; GOLDENBERG, 2008. 
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3.1.2 Comportamento do consumidor – paridade etanol vs gasolina 

 

 

Apesar de todo crescimento observado no consumo do etanol e nas perspectivas 

contínuas de aumento da demanda, é fundamental levar em consideração que existe um ponto 

ótimo de decisão do consumidor sobre usar etanol ou gasolina no seu veículo. Atualmente 

fala-se da razão de 70%, ou seja, considerando as diferenças de rendimento da gasolina e do 

etanol, é viável abastecer com etanol somente até o momento em que o preço seja próximo a 

70% do preço da gasolina. 

O tema da logística  foi  analisado  em  detalhes  no TR  9  – “Logística  e Transporte 

Multimodal na Cadeia Produtiva de Biocombustíveis”. Na cadeia dos biocombustíveis, o 

suporte logístico estende-se desde a origem primária dos insumos agrícolas até a entrega do 

biocombustível no distribuidor, no ponto de consumo principal ou no porto. O preço do frete 

tem um impacto importante no preço e, portanto os locais mais afastados do centro produtor 

têm preços de vendas superiores a medida que a distância aumenta. 

Em termos gerais, utilizando-se dados do consumo estadual de combustíveis 

levantados pela ANP e os de produção de etanol fornecidos pela UNICA, observa-se  que  11  

Estados  foram  exportadores  em  2009 (para outros países ou Estados), com grande destaque 

para São Paulo. As outras 16 unidades da federação foram importadoras, como ilustrado no 

Gráfico 5, apresentado a seguir. 

 

 
Gráfico 5 – Estados deficitários e superavitários em etanol combustível 
Fonte: adaptado de BRASIL; ANP, 2001; ÚNICA, 2010. 
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Os preços podem ser diferentes em cada estado do país, sobretudo em função do custo 

logístico de transferências, armazenagens primárias, secundárias e distribuição final. Nesse 

contexto, é possível constatar que existem diferentes situações de relações de preços entre 

etanol e gasolina (GOLDENBERG, 2008).  

Os dados abaixo foram construídos a partir das informações de volumes consumidos 

divulgados pela ANP, e uma estimativa de quantos veículos foram abastecidos usando etanol. 

Para tal considera-se que a frota de veículos leves é composta de veículos 100% gasolina, 

veículos 100% etanol e o restante é flex. Considerando os dados do DENATRAN sobre o 

número de quilômetros médios rodados por cidade e o rendimento da gasolina 30% superior 

ao etanol, é possível fazer a conta reversa e estimar a quantidade de veículos sendo 

abastecidos por etanol e gasolina. 

Abaixo a descrição do cálculo de obtenção do número de veículos abastecendo com 

cada combustível: 

 

 

 

 

 Sabe-se, portanto quanto de etanol e gasolina foi utilizado para abastecer a frota flex. 

Utilizando-se do recurso Solver do Excel foi possível chegar ao volume de cada combustível, 

sendo os dados conhecidos: quantidade de veículos, distância média percorrida por veículo 

flex, rendimento etanol, rendimento gasolina, volume de etanol (ANP) e volume de gasolina 

(ANP). Restringindo os parâmetros e permitindo a variação do número de veículos (restrito ao 

total de veículos da região) o Excel foi capaz de gerar os valores de veículos abastecendo com 

um ou outro combustível. 

No Gráfico 6 apresenta-se a fração da frota de veículos flexíveis operando em função 

da relação de preços entre o Etanol Hidratado Combustível (EHC) e a Gasolina C. A curva 

contínua corresponde à função que melhor representa o comportamento brasileiro médio de 

usar o EHC em automóveis e comerciais leves flex, em resposta à relação de preço dos 

combustíveis. A curva tracejada indica a curva ideal, a qual corresponde ao uso de EHC por 

50% da frota flexível quando a razão de preço por litro entre o EHC e a gasolina C for a de 

paridade energética, ou seja, 70%.  
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Gráfico 6 – Fração da frota de veículos flexíveis operando em função da relação de preços entre o Etanol 
Hidratado Combustível (EHC) e a Gasolina C 
Fonte: GOLDENBERG, 2008. 
 
 

O ponto correspondente  ao  Estado  de  São  Paulo  é  o  único  que  se encontra sobre 

esta curva, que poderia ser denominada de curva de resistência zero ao uso de etanol em 

veículos flexíveis. Observa-se que o país tem em média uma resistência ao uso de etanol de 

cerca de 9% da razão de preços, o que significa ser necessário que o preço do EHC seja 61% 

do preço da gasolina C para que 50% da frota de veículos flexíveis usem AEHC. Dentre os 

Estados mais significativos em termos de consumo de combustíveis, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Bahia apresentam resistência ao uso de etanol maior que a média do país, no 

período estudado. 

 Segundo LOSEKANN (2011), a função logística que descreve esse comportamento é 

expressa por CE⁄CP=1⁄((1+exp(-13,35+19,37.PE⁄PG) ) )  onde:  

CE/CE é a relação entre o consumo efetivo e consumo potencial etanol da frota flex 

PE⁄PG é o preço relativo do etanol e da gasolina. 
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 No Gráfico 7 é possível observar os pontos formados por CE/CP versus PE⁄PG. 

 
Gráfico 7 – Consumo efetivo/Consumo potencial versus preço de etanol e preço de gasolina 
Fonte: LOSEKANN; CASTRO, 2011. 
 

A partir da análise de todos os estados da federação é possível agrupar os estados em 

categorias, dado o perfil de decisão/consumo de cada um deles no que diz respeito ao 

combustível fóssil ou renovável (Gráfico 8). Neste gráfico é possível identificar claramente 

que existem quatro agrupamentos: 

- SP: estado com maior produção e com comportamento singular. 

- estados produtores e adjacentes: são estados com alguma produção e ou proximidade 

de regiões produtores que ainda apresentam boa opção de consumo para etanol em 

determinadas épocas do ano. 

- estados intermediários: são estados que podem ter alguma produção, sobretudo vinda 

de Pernambuco, e que em alguns momentos podem ser beneficiados por importação ou 

políticas internas das empresas de subsídios para viabilizar entregas nestas regiões. 

- estados afastados: estes estados praticamente não apresentam preços viáveis de venda 

de etanol, salvo raras exceções que podem acontecer ao longo do ano. 
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Gráfico 8 – Decisão dos proprietários de carros flex  em 2009/10 quanto ao uso de etanol ou gasolina 
Fontes: Elaboração própria. Adaptado de BRASIL; ANP, 2011. 

 

A partir desses parâmetros é possível avaliar a aderência da função com a realidade, 

utilizando dados reais de consumo da ANP. Percebe-se um descolamento de 10%, sobretudo 

após 2009, reforçando a hipótese de que o consumidor vem mudando de hábitos em relação 

ao etanol ao longo do tempo.  

 

Obs: etanol hidratado somente

Curvas médias não são suficientes 

para reproduzir com precisão o 

comportamento real observado

Descolamento 10%

 
Gráfico 9 – Comparativo entre dados estimados e reais de volume de etanol comercializado no Brasil (em metros 
cúbicos)  
Fonte: BRASIL; ANP, 2011. 

 

Na tentativa de entender a razão do descolamento foram avaliadas as relações de 

comportamento em “espiral” ou inércia apontando que o consumidor após migrar para a 

gasolina leva mais tempo para voltar a abastecer com etanol, depois que o mesmo entre numa 



32 
 

 
 

paridade favorável. Esse comportamento é ilustrado no Gráfico 10. Para exemplificar a 

análise, tomam-se como base os meses de outubro 2009 e outubro de 2010. Em outubro de 

2009 a paridade de preços estava em 68% e 65% dos consumidores abasteciam com etanol. 

Com a chegada da entressafra, a paridade foi migrando para 70% em novembro e 80% em 

fevereiro de 2010, diminuindo drasticamente o numero de veículos usando etanol. Ao início 

da nova safra os preços voltaram a baixar e paridade em outubro de 2010 voltou para o 

mesmo patamar de outubro de 2009 (68%), no entanto o número de veículos flex sendo 

abastecidos com etanol não passou de 45% (20% a menos que no ano anterior). Isso 

demonstra claramente que o consumidor após migrar para a gasolina, demora mais para voltar 

ao etanol e consistentemente retoma num nível mais baixo. Este estudo seguirá sendo 

atualizado para a construção de histórico e melhoria das análises futuras. 

O Gráfico 10 ilustra esse comportamento, que é semelhante em todos os estados. 
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Gráfico 10 – Decisão dos proprietários de carros flex cariocas quanto ao uso de etanol ou gasolina 
Fonte: adaptado de BRASIL; ANP, 2011. 

 

Para tentar ajustar a curva e refletir esse comportamento do consumidor, foi usado 

novamente o Excel para estimar qual o percentual de consumidores que têm esse 

comportamento de inércia, de forma a ajustar a curva para que tivesse 100% de aderência com 

os dados reais de consumo da ANP. Após a aplicação da função “Goal Seek” do Excel, 

conclui-se que hoje 65% dos proprietários de carros flex decidem conforme a curva “racional” 

e 35% dos consumidores decidem conforme a curva com “inércia” (Gráfico 11).  
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Gráfico 11 – Movimento cíclico de inércia para a migração de gasolina para etanol 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Essa nova curva tem uma equação y=A*x+B que foi aplicada no Excel para cada 

mercado, através da geração automática de cada uma das equações pelo Excel. (Gráfico 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12 – Decisão dos proprietários de carros flex brasileiros quanto ao uso de etanol ou gasolina no período 
2009/10 considerando que 65% deles decidem conforme a curva “racional” e 35% conforme a curva com 
“inércia”. 
Fonte: Elaboração Própria. 
 

Comparando-se essas novas curvas aos dados reais é possível obter uma melhor 

aderência e, portanto, utilizar esse modelo para projetar o consumo adotando qualquer 
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paridade e % de mistura desejada. Abaixo é possível ver a curva real x curva do modelo 

gerado, tanto para etanol como para gasolina. 
 

 
Gráfico 13 – Comparativo entre dados estimados e reais referentes ao uso de etanol no período 1006 a 2010 
considerando que 65% dos proprietários de carros flex decidem conforme a curva “racional” e 35% conforme a 
curva com “inércia” (em metros cúbicos) 
Fonte: elaboração própria 
 
 

 
 
Gráfico 14 – Comparativo entre dados estimados e reais referentes ao uso de gasolina no período 1006 a 2010 
considerando que 65% dos proprietários de carros flex decidem conforme a curva “racional” e 35% conforme a 
curva com “inércia” (em metros cúbicos) 
Fonte: Elaboração Própria 
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3.1.3 Cenários de demanda 

 

 

Apresenta-se a seguir uma estimativa da demanda de etanol utilizando os dados de 

crescimento de frota flex, a curva de comportamento do consumidor e o % de mistura de 

anidro na gasolina de 25%. Não estão considerados efeitos de maior entrada de veículos 

movidos a GNV ou qualquer outro combustível, que eventualmente poderia ter impacto na 

estimativa (elétrico, híbrido, hidrogênio). Vale relembrar que as estimativas de crescimento de 

frota, consumo, bem como a curva de comportamento do consumidor são baseadas em dados 

históricos e, portanto, projetam um comportamento semelhante ao passado. 

 

 
Gráfico 15 – Estimativas para a demanda de etanol (em milhões de metros cúbicos) 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Caso as premissas consideradas sejam mantidas, é possível perceber que a demanda 

por etanol vai continuar crescendo e certamente a oferta precisa acompanhar esse movimento, 

a fim de que o país evite desbalanceamentos de oferta e demanda. 

 

 

3.2 Oferta de combustíveis 

 

 

A seguir serão tratados aspectos relacionados à oferta de combustíveis para 

atendimento dessa demanda crescente mencionada. 
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3.2.1 Etanol 

 

 

A oferta de etanol está diretamente ligada à disponibilidade de cana de açúcar e, 

sobretudo, à quantidade de açúcar disponível para conversão. Abaixo no gráfico 16, tem-se 

uma estimativa da necessidade de cana de açúcar, considerando as seguintes premissas: 

- açúcar: cenário estudo CONAB 2011 

• Demandas mundial e doméstica crescendo 2% ao ano; 

• Brasil = 52% das exportações mundiais- combustíveis: 

• Flex atinge 75% da frota em 2020 

• Paridade SP mantida em na média de 65% 

• Mistura anidro: 25% 

- etanol exportação e outros usos: cenário estudo EPE 2010 (plano decenal) 

- 1 litro anidro = 1,7651 kg ATR – conversão Consecana em 09/10 -  Orplana 

- 1 litro hidratado = 1,6913 kg ATR - conversão Consecana em 09/10 - Orplana  

- ATR (kg/t) = 132,16 

 
Gráfico 16 – Estimativas da necessidade de cana de açúcar para atender à demanda dos diferentes segmentos que 
utilizam essa matéria prima na sua elaboração (em milhões de toneladas) 
Fonte: Elaboração Própria. 
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No Gráfico 17 pode-se observar que há necessidade de um aumento médio de 53 MM 

t cana por safra para atender à demanda estimada. Isso significa que se for considerado que 

cada nova usina que for construída terá a capacidade de moagem de 3 milhões de toneladas de 

cana por safra, seriam necessárias em médias 18 novas usinas por safra, utilizando 100% da 

capacidade instalada. Historicamente o crescimento médio da oferta de cana no período de 

2000 a 2010 foi da ordem de 3,4% ao ano, enquanto no cenário de demanda avaliado nesse 

estudo o crescimento necessário seria de 7% ao ano. 

Esse déficit deve ocorrer mesmo com a expansão prevista das 430 usinas em operação 

hoje. A expectativa é de que, juntas, elas acrescentem 342 milhões de toneladas de cana nos 

próximos dez anos, sendo 146 milhões até 2015. Isso vai envolver a renovação dos canaviais 

e a expansão da área plantada; mas esses investimentos serão suficientes apenas para atender 

a uma parte da demanda. 

 

625

594

668

720

766

809

855

904

952

999

1.050

625

645

667
693

718
747

768
792

820
847

869

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

Demanda cana Oferta cana

Demanda vs. oferta de cana processada (MMTon)

 
Gráfico 17 – Comparativo entre demanda e oferta de cana de açúcar (em milhões de toneladas) 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

3.2.2 Gasolina 

 

 

A princípio a falta de etanol pode ser resolvida com o aumento da oferta de gasolina. 

No entanto, o Brasil hoje não dispõe de produção própria de gasolina em quantidade 
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suficiente para atender à demanda atual. Isso provoca a necessidade de importação do 

combustível, o que gera pressão sobre os preços e, como consequência, do grau de controle 

governamental sobre eles.  

Fazendo uma avaliação do Plano de Negócios da Petrobrás 2010-2014, é possível 

identificar um grande aumento na capacidade de exploração e produção de petróleo, chegando 

a US$ 119 bilhões até 2014. No entanto esse investimento todo não está focado na produção 

de gasolina, cuja capacidade de produção já se encontra  bem próximo de 100% de utilização. 

Verifica-se que as novas refinarias não tem foco em gasolina de acordo com o Plano de 

Negócios da Petrobrás 2010-2014 (Esquema 2, Gráficos 18, 19 e 20). 

 

 
Esquema 2 - Principais projetos de produção da Petrobrás – 2010 a 2014 
Fonte: PETROBRÁS, 2010; 2011. 
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Gráfico 18 – Projeções de produção e demanda de petróleo 
Fonte: PETROBRÁS, 2010; 2011. 
 

No entanto esse investimento todo não está focado na produção de gasolina, cuja 

capacidade de produção já se encontra no seu gargalo e bem próximo de 100% de utilização. 
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Gráfico 19 – Capacidade instalada de refino e projeções dessa capacidade para 2020 
Fonte: PETROBRÁS, 2010; 2011. 
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Gráfico 20 – Projeções de novas refinarias 
Fonte: PETROBRÁS, 2010; 2011. 
 

 Nesse contexto, o volume de importações de gasolina deve aumentar, sobretudo se o 

cenário de crescimento de veículos flex e menor oferta de etanol hidratado se verificar nos 

próximos anos, haja vista que o volume de demanda deve passar a ser maior 

consistentemente, quando comparado com a capacidade instalada disponível de produção de 

gasolina.  

No dia 14 de junho de 2012, através da comunicação de fato relevante a Petrobrás 

anuncia uma revisão do seu plano de negócios 2012 – 2016, priorizando os projetos de 

exploração e produção de óleo e gás natural no Brasil. O novo plano da Petrobrás tem a 

seguinte distribuição de investimentos: 

 

 
Tabela 4 – Projeções de investimentos Petrobrás 2012-2016 
Fonte: PETROBRÁS – Comunicado de Fato Relevante de 14 de junho de 2012. 
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Segundo a Petrobrás informa neste Fato Relevante, o segmento de Refino, Transporte 

e Comercialização tem investimentos de US$ 51,7 bilhões para os  projetos  em  implantação.  

Os projetos de expansão de capacidade de refino que entrarão em operação até 2016 são a 

Refinaria Abreu e Lima e o 1o Trem de Refino do Comperj, que já estão na fase de 

implementação.  A estratégia da Companhia permanece sendo a de manter as metas de 

capacidade  de  refino  do  plano  anterior,  buscando  para  as  duas  novas  refinarias  em  

avaliação,  o alinhamento com métricas internacionais. No caso de biocombustíveis 72% dos 

investimentos previstos serão direcionados ao etanol, totalizando US$ 1,84bi, somando quase 

2 milhões de m3. Os projetos em avaliação na Fase I correspondem a aproximadamente 6 

milhões de m3 adicionais, caso sejam aprovados e executados até 2020. 

 No Gráfico 21 podem-se observar projeções de oferta e demanda de gasolina A, 

verificando-se a existência de déficit para todos os anos da presente década. Essa estimativa 

foi baseada no consumo total de combustível projetado como demanda, demonstrado nos 

capítulos anteriores, mantendo-se a mesma condição do passado (crescimento frota, 

crescimento consumo, paridade e comportamento do consumidor, efeito da inércia, % de 

mistura em 25%).   
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Gráfico 21 – Projeções de oferta e demanda de gasolina A. 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de PETROBRÁS, 2010; 2011.  
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Esse efeito já pode ser verificado quando se observa a crescente importação de 

gasolina pela Petrobrás (Gráfico 22). A variação cambial e o aumento das importações têm 

tido um efeito muito prejudicial para as contas da Petrobrás. 

 

 
Gráfico 22 – Importação de gasolina A em M3 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de BRASIL; ANP 2012; Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) - 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
 

 

3.2.3 Novas tecnologias de produção de etanol 

 

 

A utilização de novos métodos para aumentar a produção de etanol utilizando a mesma 

área plantada e biomassa disponível está sendo, atualmente, objeto de pesquisa em diversos 

países, entre os quais o Brasil. Isso pode significar aumento de disponibilidade de etanol e 

suprir uma parcela da oferta necessária, apontada anteriormente.  

Segundo Moraes (2002), é importante distinguir pelo menos três estágios sucessivos 

na transformação dos produtos agroindustriais: (i) o beneficiamento das matérias primas;. (ii) 

a elaboração de produtos intermediários, como é o caso atualmente da maior parte da 

produção agroindustrial canavieira; (iii) a fabricação de produtos de uso final, ou seja, 

alimentos e demais industrializados consumidos nas sociedades contemporâneas. 

A crescente necessidade de diversificação de negócios e o aumento das margens de 

lucro das empresas no setor sucroenergético têm feito com que elas passem a buscar 

alternativas para comercializar outros produtos, alguns com maior valor agregado. Diante 
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desse cenário de maior demanda por etanol e o surgimento de novas demandas para esse 

biocombustível têm se buscado alternativas para o aumento da oferta, podendo-se citar: 

- Desenvolvimento de processos para recuperação e uso da palha e bagaço excedentes 

(hidrólise para etanol, gaseificação para produção de energia elétrica ou para síntese de 

biocombustíveis) 

- Desenvolvimento de variedades transgênicas de cana (com resistência à broca e ao 

estresse hídrico, variedades de cana para produção de energia). 

Como priorização intermediária, tem-se: 

- Seleção de cultivares (melhoramento convencional para novas áreas) 

- Desenvolvimento dos equipamentos e processos mais eficientes para a extração do 

caldo, tratamento, fermentação e separação do etanol. 

- Agricultura de precisão, controle biológico, equipamentos mais eficientes para 

colheita e plantio. 

- Desenvolvimento de novos processos de sucro e alcoolquímica. 

- Aperfeiçoamento de processos para o uso final: avanços na tecnologia de motores 

bicombustíveis, células a combustível operando com etanol.  

Espera-se que os investimentos em diferentes rotas de P&D resultem, em breve, 

tecnologias em escala industrial para o aumento da produção de etanol no Brasil. 

 

Abaixo, tem-se um exemplo ilustrativo mostrando diversas possibilidades de rotas 

para conversão de biomassa em energia ou combustíveis. É bem provável que não se tenha 

matéria prima suficiente para explorar com cana de açúcar todas essas rotas, mas sem dúvida 

é um ótimo ponto de partida para o debate e análise sobre investimentos e foco na expansão 

da produção de etanol (SHIKIDA; NEVES; REZENDE, 2002; SZMRECSÁNYI, 2002; 

BRASIL; BNDES; CGEE, 2011; SANTOS; BORÉM; CALDAS, 2010). 
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Esquema 3 – Rotas para a conversão da biomassa em energia 
Fonte: PNNL; NREL, 2004. 

 

 

3.2.4 Sugestão de políticas públicas e privadas  

 

 

Após avaliar os cenários de demanda, oferta e investimentos em tecnologia, é possível 

perceber que o estágio atual da cultura de cana e da indústria sucroenergética ainda precisa 

evoluir. Essa evolução deve se  apoiar em políticas de cunho público e  privado. 

Quanto às governamentais, tem-se: incentivos fiscais e crédito para construção de 

novas usinas, revisão do modelo de controle de preços da gasolina, definição de regras claras 

no que tange uso do solo (código florestal), incentivos a P&D,  apoiar o desenvolvimento do 

mercado internacional de biocombustíveis, destinação de crédito para renovação de canaviais 

e para estoques reguladores, entre outras. Adicionalmente, é fundamental que sejam criadas 

inovações e melhorias nos motores de veículos para aumentar sua eficiência e reduzir a 

diferença de rendimento entre etanol e gasolina, bem como reduzir as emissões e o consumo. 

Os investimentos em transportes públicos e o fomento para a menor utilização de veículos 

também pode contribuir para um uso mais racional dos combustíveis. 

 



45 
 

 
 

No caso da iniciativa privada: formação de pessoas (investimento em recursos 

humanos); investimentos em P&D; sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental; 

planejamento da cadeia produtiva, integração, envolvimento de parceiros e fornecedores; 

investimentos em excelência operacional. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 

 Cumpre chamar a atenção que as projeções sobre demanda e oferta de etanol foram 

feitas considerando premissas definidas com base no ocorrido no passado recente. Alterações 

nessas premissas, que porventura venham a ocorrer nos próximos anos, certamente alterarão 

os resultados no que diz respeito aos déficits de etanol previstos.  Propõe-se que em futuros 

trabalhos se estabeleça cenários alterando uma ou algumas das premissas adotadas para que se 

possam definir limites inferior e superior para o citado déficit. 

 De qualquer forma, o estudo é capaz de mostrar que o crescimento contínuo da classe 

C e da posse de veículos deve impactar o consumo de combustíveis, colocando forte pressão 

sobre a demanda.  

 A variação no consumo de etanol está diretamente ligada à paridade de preços entre o 

etanol e a gasolina, sendo que a mesma varia de região para região, sobretudo em função do 

impacto dos custos logísticos no preço final da bomba. As regiões mais próximas aos centros 

produtores são aquelas que possuem maior propensão ao consumo de etanol hidratado, 

enquanto nas regiões mais afastadas a opção é pelo uso da gasolina. O estudo também mostra 

que o consumidor age num movimento de inércia, migrando rapidamente do etanol para a 

gasolina quando sai da paridade, porém demorando muito para voltar quando o etanol volta a 

ser competitivo.  

 Usando as curvas de consumo e comportamento/paridade por região foi possível 

extrapolar os dados do passado, projetando para o futuro o consumo por tipo de combustível. 

Esse consumo em litros convertido em toneladas de cana aponta para uma necessidade muito 

maior do que a capacidade atual, chegando a mais de 1 bilhão de toneladas em 2020.  

 No rumo e na velocidade dos investimentos atuais, sejam em expansão de usinas 

existentes ou em greenfields, é impossível ter a oferta de cana de que o país vai precisar nos 

próximos anos. Por outro lado, uma opção seria a oferta de gasolina brasileira ser o suficiente 

para cobrir esse desbalanceamento. No entanto, analisando os planos recentes divulgados pela 
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Petrobrás, fica evidente que o combustível necessário não virá de refinarias nacionais no curto 

prazo, sinalizando que a única saída viável no curto prazo é a importação de gasolina e etanol, 

o que gera custos elevados ao país, sobretudo num cenário de câmbio desfavorável. Como a 

gasolina tem seus preços controlados pelo governo, a equação econômica de viabilidade de 

expansão de oferta de gasolina ou etanol torna-se inviável, dado os retornos proporcionados. 

 Olhando para o futuro é fundamental que haja um esforço conjunto de governo e 

iniciativa privada no intuito de promover investimentos que aumentem a oferta de 

combustíveis, que poderiam vir de incentivos fiscais, financiamentos, alteração do modelo de 

controle de preços, pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de etanol, desenvolvimento 

de motores mais eficientes, incentivos a transportes públicos, etc. Sem dúvida esse conjunto 

de ações, entre outras, podem continuar alimentando a esperança de que o etanol seja de fato 

consolidado como alternativa energética para o Brasil e o resto do mundo. 
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