
CAPÍTULO 2

TRAJETÓRIA E SITUAÇÃO ATUAL DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 
DO BRASIL E DO MERCADO DE ÁLCOOL CARBURANTE

Pedro Ramos1

1 INTRODUÇÃO

A história da agroindústria canavieira no Brasil República pode ser dividida em 
três períodos, em função das características e diferenças que apresentam: de 1889 
a 1930; de 1930 a 1990; e após 1990. O primeiro deles, entre 1889 e 1930, foi 
iniciado com as usinas (indústrias de produção de açúcar) que surgiram no Im-
pério, em decorrência do esforço de modernização, cujo principal objetivo era a 
recuperação da participação do país no comércio mundial de açúcar. Parcela dessa 
participação havia sido perdida devido ao surgimento de concorrentes (que foram 
pioneiros na construção de fábricas modernas para processamento de cana-de-açúcar 
e de beterraba açucareira) e ao fracasso da constituição dos engenhos centrais – cuja 
concepção era a da completa separação entre a atividade agrícola e a industrial, a 
conhecida divisão de trabalho de Adam Smith.

Entre as diversas obras que trataram desse período, cabe mencionar a de 
Perruci (1978), apropriadamente denominada A República das usinas, porque 
mostra a continuidade do apoio estatal a este tipo de fábrica que pode ser consi-
derado um “engenho modernizado”, já que nela se manteve a produção integrada 
cana mais açúcar. Porém, a cada desafio ocorreram mudanças tecnológicas com 
o emprego de novos equipamentos e processos, a exemplo dos que permitem a 
obtenção de “açúcar branco”.

Não se conseguiu a mencionada recuperação, mas as usinas passaram a 
ser o tipo de unidade dominante no cenário nacional, superando os engenhos e 
congregando, majoritariamente sob uma mesma propriedade, as duas atividades.  
Elas se consolidaram na República Velha (1889-1930), tanto no Nordeste como 
no Sudeste, período não detalhado neste texto, por falta de espaço.2

1. Professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
2. Uma análise da constituição dos mercados preferenciais de açúcar em diversas áreas do mundo e a evolução do 
mercado mundial entre 1930 e 1960 encontra-se em Ramos (2001). Uma análise das relações entre as evoluções 
da agroindústria canavieira do Brasil e do mercado mundial, entre 1930 e 1980, pode ser vista em Ramos (2007a).
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Exceto em um ou outro ano, e principalmente em decorrência da Primeira 
Guerra Mundial, as exportações brasileiras continuaram baixas,3 o que fazia do 
nosso mercado interno, em grande expansão, o principal destino das crescentes 
produções estaduais. Entre os estados com expansão à época se destacava São 
Paulo, devido, principalmente, à utilização das terras dos latifúndios locais, antes 
reservadas à expansão da cafeicultura. Pernambuco era o estado que mais sentia o 
problema de realização de sua produção, o que explica ter sido neste estado onde 
primeiro surgiram medidas estatais destinadas a protegê-la.

Assim, não tardou para que se explicitasse completamente o fato de que 
somente uma ação estatal de alcance federal poderia dar conta do problema, que 
contribuiu para o advento da crise de 1929. A partir do início da década de 1930 
tal ação passou a marcar a história da mencionada agroindústria, o que demarca 
o início do segundo período, que se estendeu até 1989; em 1990, tem início o 
terceiro e atual período. Antes deste, com o advento do Proálcool, em 1975,  
ficou mais explícita a associação entre a produção açucareira e a alcooleira, já que 
se servem da mesma base agrícola e agrária, e da mesma estrutura de produção.  
O que distingue o segundo do terceiro período é o fim da intervenção e o início 
da regulação setorial, aspectos discutidos mais detalhadamente neste capítulo. 

A partir desse cenário, tratar a trajetória da produção da agroindústria cana-
vieira de maneira relativamente sintética, a partir da década de 1930, é o principal 
objetivo deste texto. Para isso, alguns outros componentes do complexo agroin-
dustrial canavieiro – que incluem as indústrias de equipamentos e de insumos, e 
a pesquisa tecnológica – são breve e parcialmente considerados, assim como são 
apontados os principais instrumentos e consequências da ação estatal. A análise 
se estende, no contexto da crise pela qual passa o setor, para tratar de aspectos que 
relacionam a trajetória do setor com o mercado de derivados do petróleo ou, mais 
especificamente, com o da gasolina. 

2  PERÍODO 1931-1989: A IMPORTÂNCIA DO MERCADO INTERNO E OS 
PROBLEMAS DECORRENTES DAS RELAÇÕES ENTRE OS  
AGENTES PRIVADOS E A INTERVENÇÃO ESTATAL

A ação estatal junto à atividade produtiva sucroalcooleira está diretamente ligada 
a toda a sua história, desde as suas transformações técnicas até a busca por novos 
mercados, desde o financiamento da produção, da pesquisa até a garantia de mer-
cado cativo atual, com a adição de etanol anidro obrigatória na gasolina. É fato 
que tal interferência do Estado se modifica conforme as dificuldades e os distintos 

3. As participações médias das exportações de açúcar pelo Brasil nos totais produzidos “de açúcar de todos os tipos” 
foram as seguintes: no período 1911-1916, 8,4%; no período 1917-1923, 23%; e no período 1924-1930, 3,5% 
(Szmrecsányi, 1979, p. 504).
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momentos pelos quais passa o setor produtivo. Ela foi demandada pelos próprios 
produtores (usineiros e fornecedores da cana-de-açúcar) do Nordeste, principal-
mente de Pernambuco e Alagoas, assim como dos estados do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, que eram os quatro maiores produtores da época (Ramos, 1999).4

Com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em 1933, que 
sucedeu a Comissão de Estudos sobre Álcool Motor (criada em agosto de 1931) e 
da Comissão de Defesa da Produção Açucareira (CDPA), criada no mesmo ano, 
o governo federal chamou para si a responsabilidade de regular mais fortemente 
o mercado de açúcar, estabelecendo preços e quotas de produção, tanto de açúcar 
como de cana. A produção de álcool passou a ser estimulada, como forma de 
diminuir os excessos de oferta de cana e de açúcar, e foi determinada a mistura 
obrigatória do anidro à gasolina importada. O maior percentual de mistura ocorreu 
durante a Segunda Grande Guerra, quando chegou a 42%; situou-se em 15% nos 
dez anos seguintes; em 18%, entre 1956 e 1960; caiu para 13,8%, entre 1961 e 
1965; ficou abaixo de 2%, entre 1966 e 1970; em 2,2%, entre 1971-1975; em 
1,2%, em 1976; e em 4,8%, em 1977 (Ramos, 2009, p. 242-246).

Essas medidas adotadas pelo IAA logo foram acompanhadas de outras desti-
nadas a proteger os fornecedores e trabalhadores da lavoura canavieira, em função 
do poder econômico dos usineiros, o que ensejou o advento do Estatuto da Lavoura 
Canavieira em 1941, com o que o Estado passou a administrar os conflitos sociais 
do interior da cadeia produtiva. Quanto aos fornecedores (produtores rurais que 
vendem cana-de-açúcar para as usinas), duas medidas principais do estatuto fo-
ram: i) estabelecimento de um sistema de quotas de produção de cana vinculadas 
às quotas de produção de açúcar das usinas que os fornecedores abasteciam; e  
ii) determinação legal de preços da cana fornecida. Quanto aos trabalhadores, 
foram criadas medidas igualmente protetoras. Tudo isto acabou por criar uma 
legislação que era mais agrária que trabalhista (Ramos, 2007b). 

O sistema de quotas de produção de açúcar teve também como objetivo 
conter o grande avanço da produção paulista, que sinalizava o fim da colocação 
do produto nordestino na região Sudeste. Assim, o IAA passou a administrar os 
conflitos regionais da cadeia produtiva. Também acabou arcando com o custo 
decorrente das exportações de açúcar, que foram gravosas na maioria dos anos que 
se seguiram até o final da década de 1950. Foi estabelecida a prioridade no abas-
tecimento do mercado interno através do monopólio estatal de vendas externas, 
o qual foi extinto apenas no final de 1988.

4. Deve ser considerada a especificidade de São Paulo: a intervenção, que buscou impedir novos entrantes, interessava aos 
produtores já instalados, mas não aos proprietários de terras que pudessem constituir novas fábricas, fossem engenhos, 
fossem usinas. Isto ficou claro durante a Segunda Grande Guerra, quando faltou açúcar “branco” no estado e foram 
constituídos muitos novos pequenos engenhos, os quais puderam converter-se em usinas após 1945.
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Até o final da década de 1980, a participação estatal tratava-se, portanto, 
de uma intervenção setorial e não apenas de uma regulação. Um breve período 
de euforia foi vivido com a possibilidade de exportar açúcar para o mercado pre-
ferencial norte-americano, depois que Cuba foi banida daquele mercado, mas a 
quota que o governo dos Estados Unidos destinou ao açúcar (reservada para o de 
origem nordestina) foi tão diminuta que em nada contribuiu para alavancar as 
vendas externas. Entre 1968 e 1975, o preço médio do açúcar no mercado livre 
mundial elevou-se enormemente, passando de US$ 54,42/t para US$ 631,27/t, 
acompanhando o movimento altista decorrente da especulação com commodities 
que ocorreu na época, o que incentivou o aumento da capacidade de produção 
de açúcar no Brasil.

Contudo, em 1976, o preço médio caiu para US$ 250,01/t e para níveis 
mais baixos nos três anos seguintes. Uma crise de superprodução fez-se presente, 
para o que muito contribuiu a generosa política de financiamento com juros sub-
sidiados que foi concedida aos produtores, majoritariamente aos usineiros. Cabe 
destacar que isto decorreu de uma equivocada projeção tanto de agentes públicos 
como de privados, quanto ao futuro próximo do mercado mundial de açúcar, no 
qual foi estimada uma insuficiência de abastecimento que manteria o preço em 
patamares elevados.

Essa menção faz recordar que, em todo esse primeiro período aqui analisado 
foram concedidas, principalmente aos usineiros, condições de financiamento 
extremamente benéficas, cujo principal componente foi juro negativo. Para sorte 
de tais produtores, os dois choques de preço de petróleo (o primeiro em 1973, 
elevou o preço spot do barril de US$ 2,13 na média de julho/agosto/setembro 
para US$ 18,02 em novembro; o segundo, em 1979, elevou tal preço da média de  
US$ 13,63 em outubro/novembro/dezembro de 1978 para US$ 18,49 em janeiro 
e para US$ 27,38 em fevereiro), pelos dados de Santos (1993, p. 279), justificaram 
novo apoio estatal para um novo ciclo expansivo, agora para a produção de álcool, 
que até então era secundária ou subsidiária, e derivada do aproveitamento do mel 
(açúcares) residual decorrente da produção de açúcar comercial.5

Esse novo apoio estatal efetivou-se com a criação do Programa Nacional 
do Álcool em 1975, amplamente reformulado em 1977. A tabela 1 apresenta 
uma síntese das condições de financiamento do Proálcool, permitindo comparar 
as condições do mercado com os benefícios concedidos para o setor canavieiro. 
Destaca-se, conforme a tabela 1, a diferença entre as taxas de juros cobradas no 
Proálcool, o índice geral de preços (IGP) e a taxa de câmbio. 

5. Sobre o financiamento subsidiado aos usineiros, tradicionais e novos, tanto do Norte-Nordeste como do Centro-Sul, 
ver detalhes em Ramos (2011). Sobre as relações entre a indústria de açúcar e a política econômica do Brasil no século 
XX, ver Szmrecsányi e Ramos (2006).
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O Proálcool financiou uma expansão da produção de álcool tanto anidro 
como hidratado, este produzido em boa parte nas destilarias autônomas, que 
foram construídas em quase todas as regiões do território brasileiro. Tal expansão 
foi possível em grande medida em decorrência dos novamente fartos e baratos 
financiamentos do mencionado programa, os quais permitiram o surgimento de 
novos produtores e grande expansão dos tradicionais grupos usineiros, que não 
só anexaram destilarias às suas usinas, como montaram unidades autônomas em 
áreas antes ocupadas por pecuária e outras lavouras.

Além das medidas de financiamento à produção, outras ocorreram em paralelo 
para tornar viável a atividade produtiva, neste segundo momento da sua história 
recente. Merece destaque (tabela 2) as aplicações do Fundo Especial de Exportação 
(FEE). Este fundo foi um dos principais instrumentos de apoio à comercialização 
no auxílio às indústrias dos diversos estados.

TABELA 2
Distribuição das aplicações do plano de racionalização (de 1977) e dos projetos  
aprovados pelo Proálcool (até 1981)

Aplicações do FEE (até 31/12/1977) Projetos aprovados pelo Proálcool (até 31/12/1981)

Por estado (%) Por atividade (%)

Estado

Destilarias anexas
Destilarias 
autônomas

São Paulo 28,7
Modernização de 
usinas

30,8 Número
Capacidade  
(milhões L / 

safra)
Número

Capacidade  
(milhões L/ 

safra)

Total da 
capacidade 

(%)

Pernambuco 23,2
Fusão, relocalização 
e incorporações

15,5 São Paulo 84 1.769,20 67 1.242,90 37,7

Alagoas 23
Equalização e 
subsídio de preço 
ao consumidor

31,3 Pernambuco 23 274,1 6 90 4,6

Rio de 
Janeiro

9

Reforço de capital 
de giro às coopera-
tivas de produção 
de açúcar

10 Alagoas 25 457,4 10 289,4 9,3

Subtotal 83,9
Reforço de capital de 
giro às cooperativas 
de fornecedores

3,9
Rio de 
Janeiro

12 162,4 1 27 2,4

Demais 16,1 Demais atividades1 8,4 Demais 31 465,7 134 3.209,80 46

Brasil 100 Total 100 Brasil 175 3.128,80 218 4.859,10 100

Fonte: Relatórios anuais do Instituto de Açúcar e Álcool (IAA) de 1977 e 1981. Adaptado de Ramos (2011).
Nota: 1  Referem-se a: incorporação de cotas de fornecedores; subsídios de juros nos financiamentos de entressafra e de 

expansão de lavouras; financiamento de máquinas e implementos às cooperativas de fornecedores de cana; reforço  
de infraestrutura de exportação; e Programa Nacional de Melhoramento de Cana-de-Açúcar.

Mas o fato é que o preço do petróleo no mercado mundial passou a 
cair depois de 1981, tendo chegado, em 1986, a apenas US$ 7/barril (Folha 
de São Paulo, 2000). Concomitantemente, outro fato tornou as coisas mais 
difíceis: a crise fiscal que se manifestou tanto no âmbito do governo federal 
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como no dos governos estaduais. A crise impôs limites aos financiamentos 
subsidiados e às renúncias fiscais (isenção do IPVA etc.) que favoreciam o 
mercado de álcool. Para piorar ainda mais as coisas, tornou-se conhecido o 
problema de desvios e de mau uso dos recursos públicos por parte de alguns 
beneficiados, o que deu origem a uma investigação por parte do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

A impossibilidade de competição entre o álcool hidratado de cana e a gasolina 
foi objeto de análise em trabalhos cuidadosos. Pelin (1985) compilou avaliações 
contidas em diversos deles, apontando que, em maio de 1981, o menor custo 
privado do álcool hidratado era de US$ 71,8 por barril equivalente, produzido em 
destilaria anexa com subsídio, em São Paulo; o maior era de US$ 94,4 por barril 
equivalente, produzido em destilaria autônoma, sem subsídio, também em São 
Paulo (US$ 87,6, privado, com subsídio no Sudeste/Sul). As duas avaliações com 
custo social foram de US$ 67,8 (anexa em São Paulo) e US$ 84,7 (também em 
São Paulo). Pelin (1985) concluiu que “nenhum dos combustíveis selecionados 
baseados em biomassas é, portanto, competitivo com os derivados do petróleo nos 
dias de hoje” e, em seguida, sugeriu que deveria haver um período de transição no 
qual “as alternativas com base em biomassa fossem contempladas com programas, 
não de produção, mas de pesquisa, com o objetivo explícito de redução de custos 
para que no futuro adquirissem condições de viabilidade” (Pelin, 1985, p. 150).6

Como o problema do sistema de transportes no Brasil concentrava-se na 
época, como ainda se concentra, no uso exageradamente amplo de gasolina e 
diesel, o trabalho de Melo e Fonseca (1981) recomendou que, quanto à primeira, 
deveria ocorrer “uma substancial mudança no sistema urbano de transporte, isto 
é, do individual para o de massa”; quanto ao uso de diesel foram consideradas três 
possibilidades: i) maior esforço da indústria de caminhões e ônibus para econo-
mizar diesel por quilômetro rodado; ii) aumento da participação de caminhões 
mais pesados na frota nacional; e iii) “expansão e melhoria do sistema ferroviário” 
(Melo e Fonseca, 1981, p. 47-48). A situação do nosso sistema de transportes, 
em 2014, evidencia que i e ii podem ser considerados como objetivos alcançados.

Tais problemas também foram objeto de alerta por parte do Conselho  
Estadual de Energia (CEE), órgão criado pelo governo de São Paulo na gestão 
Franco Montoro, sob a liderança do professor Tamás Szmrecsányi. Em um de seus 
relatórios foi chamada a atenção para o fato de que os governos deveriam extinguir 
a artificialidade que viabilizava o mercado de álcool hidratado, a qual era suportada 
pelo Tesouro Nacional e pela Petrobras (CEE/SP, 1987).

6. Em trabalho anterior o autor (em parceria) observou que “o principal programa brasileiro na área de energia alternativa 
foi definido e ampliado sem um maior respaldo econômico” (Melo e Pelin, 1984, p. 144).
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O trabalho de Magalhães et al. (1991) teve o objetivo de contribuir para “uma 
avaliação isenta e equilibrada do programa alcooleiro no país” (Magalhães et al., 1991, 
p. 8), concluindo que o programa deveria ser avaliado não pela relação custo/benefício 
(privada ou social) mas sim pelo fato de que permitiu economizar divisas e expôs ou-
tros aspectos que considerou favoráveis – criação de empregos, impactos ambientais e 
desenvolvimento regional. Ao final, chamou a atenção para as propostas da Copersucar 
e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que sugeriram uma limitação “na 
produção e na venda de carros a álcool” em 50% para a primeira organização, e em 
35% para a segunda, em trabalhos divulgados, respectivamente, em 1989 e em 1990.7

Contudo, pode-se afirmar que a “pá de cal” lançada sobre o mercado de 
álcool hidratado deveu-se à falta do produto nos postos de combustíveis em 1989 
e 1990, aspecto detidamente tratado em Ramos (2009), cabendo aqui reproduzir 
a conclusão de que era virtualmente impossível o crescimento da produção de tal 
bem acompanhar, em quantidade e ritmo requeridos, o da sua demanda, decorrente 
da velocidade com que crescia, na segunda metade da década de 1980, a venda de 
automóveis movidos exclusivamente com base nele.8

Tal observação não menospreza o fato de que antigos e novos produtores da 
agroindústria canavieira escolhem produzir o álcool ou o açúcar de acordo com 
os lucros da produção integrada. De forma alguma se critica tal comportamento 
já que ele é perfeitamente compreensível porque tais produções são negócios. 
Contudo, a produção de um bem energético necessita de atenção e segurança, e é 
neste aspecto que tem recebido a ajuda do Estado.

BOX 1
Um exemplo das perspectivas para o mercado do etanol (1995-1996)

Em meados de 1995, foi realizado na USP um seminário que discutiu as Perspectivas do Álcool Combustível no 
Brasil, com a participação de diversas entidades e agentes envolvidos ou especializados nos temas concernentes. 
Uma das principais observações do seminário foi a de que a produção de álcool chegaria a ser competitiva com 
a de gasolina, por conta do progresso tecnológico, do melhor aproveitamento de subprodutos (principalmente do 
bagaço para obtenção de energia elétrica), melhoramento genético da cana, elevação futura do preço do petróleo 
etc. Um dos participantes (Luiz Carlos Corrêa de Carvalho) estimou que “o etanol só será competitivo, economi-
camente, em relação ao petróleo, por volta do ano 2000” (Fernandes e Coelho, 1996, p. 33). Outro participante 
(Júlio M. Borges) iniciou sua apresentação afirmando que “Nos últimos anos o preço do petróleo alcançou 18 US$/
barril sendo o preço da gasolina em torno de 25 US$/barril. Apesar de o álcool ter seu custo na faixa de 45 US$/
barril, existem condições no médio prazo para que o álcool possa competir com a gasolina” (Fernandes e Coelho, 
1996, p. 65). Não é indicado ao custo de que álcool o autor se referiu, embora aparentemente seja ao do anidro.

Elaboração do autor.

7. No trabalho da Copersucar, foram feitas outras recomendações de política, entre as quais: “elevação do preço relativo 
do diesel”; limitação da capacidade de produção de álcool em “16,3 bilhões de litros/ano safra. A adequação da produção 
para atingir a demanda deveria ser alcançada através de ganhos de produtividade” (Copersucar, 1989, p. 101-102).
8. A produção de hidratado passou do número-índice cem na safra 1979/1980 para 1.271 na de 1985/1986 e para 1.537 
em 1989/1990. Recuou para 1.502 na safra 1990/1991 (Ramos, 2009, p. 248). A produção de automóveis movidos 
exclusivamente a álcool iniciou-se em 1979. Suas vendas anuais passaram da média de 546,92 mil unidades no quin-
quênio 1982-1986 (73,4% do total) para 158,69 mil unidades no de 1991-1995. Em 1997, foram vendidas apenas 1.136 
unidades destes veículos. O mote propagandístico “carro a álcool: você ainda vai ter um” passou a soar como ameaça.
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2.1 Perfil do setor na fase de transição da desregulamentação 

Os dados a seguir apresentados têm o objetivo de mostrar aspectos da estrutura de 
produção da agroindústria canavieira do Brasil. O gráfico 1 evidencia que o tipo de 
fábrica que mais cresceu foi a destilaria autônoma, sendo também o tipo de planta 
industrial que mais recuou depois do fim do Proálcool, que, grosso modo, ocorreu 
no início da década de 1990. Este movimento foi seguido pelo número de fábricas 
produtoras apenas de açúcar, as usinas, dando lugar, após 1990, à predominância e 
à consolidação das usinas com destilaria anexa. Percebem-se claramente no gráfico 
1 as expectativas e respostas das apostas empresariais durante e após o Proálcool.

GRÁFICO 1
Tipos de unidades fabris da agroindústria canavieira, safras selecionadas – Brasil
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Fonte: Baccarin (2005, p. 96 e 203); Bressan Filho e Andrade (2010).

As tabelas 3, 4 e 5 mostram particularidades estaduais do processamento 
de cana e da obtenção de seus dois principais bens, em três momentos do tempo 
depois do segundo choque do preço do petróleo. É interessante destacar o caso 
do estado de São Paulo, que na safra 1981/1982 esmagou 1.092 mil t de cana, 
em 146 indústrias e 1.692 mil t de cana na safra 1985/1986, em 96 indústrias. 
Em 1981/1982, suas 75 usinas tinham a maior dimensão média (tanto em termos 
de cana moída como de açúcar e de álcool fabricados), mas suas 21 destilarias 
autônomas não eram, em média, as maiores, o que sinaliza que não se buscou o 
devido aproveitamento das economias de escala e sim que a busca pela posse de 
imóveis rurais por parte de seus proprietários, como indicam as altas participações 
de cana própria.9 Tal fato é significativo porque a produção alcooleira é um ramo 

9. Em São Paulo, as destilarias autônomas que produziram nas safras 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987 apresentaram 
uma porcentagem média de cana própria de 80%; em Pernambuco foi de 55%; em Alagoas de 61%, e no Paraná de 
88% (Ramos, 1999).
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da indústria química, embora seu tamanho seja limitado por custos e perdas cres-
centes quando a cana é transportada de muito longe.10

TABELA 3
Indicadores da estrutura de produção de açúcar e de álcool, por estados e regiões – 
safra 1981/1982
(Cana em mil t, açúcar em t, álcool em m3)

Estado/região
Unidades fabris

Cana moída por tipo 
de indústria

Produção 
de açúcar 
por usina

Produção de álcool total
Produção 

álcool 
hidratado 

(%)Usinas Destilaria Total Usina Destilaria Por usina1 Por destilaria

Minas Gerais 14 3 17 393,71 199,61 29.023,71 14.769,13 4.340,00 74,0

Espírito Santo 1 0 1 637,73 - 43.168,00 15.767,00 – 100,0

Rio de Janeiro 17 1 18 412,80 73,92 27.801,12 9.891,27 5.528,00 78,1

São Paulo 75 21 96 885,42 207,77 52.907,68 36.065,30 14.337,62 69,4

Paraná 4 8 12 825,08 174,75 45.667,25 25.505,00 11.697,88 71,7

Santa Catarina 3 0 3 176,47 – 14.006,33 3.587,67 – 100,0

Rio Grande 
do Sul

1 0 1 119,05 – 8.015,00 1.833,00 – 100,0

Mato Grosso 
do Sul

0 4 4 – 199,81 – – 10.527,75 72,2

Mato Grosso 1 0 1 302,37 – 21.419,00 9.235,00 – 44,8

Goiás 2 1 3 161,25 120,36 7.799,00 4.767,50 8.435,00 100,0

Centro-Sul 118 38 156 713,11 193,51 43.279,72 27.924,82 12.204,39 70,5

Norte-Nordeste 85 21 106 434,55 230,87 32.815,13 8.314,14 15.961,24 46,9

Brasil 203 59 262 596,47 206,81 38.898,00 20.826,47 13.541,58 65,8

Fonte: IAA [s.d.].
Nota: 1 Considerando-se apenas as usinas que produziram álcool.

As indicações dos dados das tabelas 4 e 5 são de que, nas safras seguintes, 
sobreviveram as maiores fábricas. Movimento idêntico ocorreu no Paraná, úni-
co estado em que, em 1996 e 1997, as destilarias autônomas eram, na média, 
maiores que as de São Paulo. Nos estados do Centro-Oeste, também ocorreu 
montagem de destilarias autônomas com grandes percentuais de cana própria, 
o que é possível deduzir quando se associam os dados das citadas tabelas com os 
da tabela 6, que mostra ser baixa a parcela adquirida de fornecedores. No país 
como um todo ocorreu o ápice de 385 indústrias (usinas + destilarias), em 1986, 
vindo a seguir a redução para 337, em 1996, tendo reduzido o esmagamento e 
aumentado o porte.

10. Sobre a questão das economias de escala no setor, ver Ramos (2002) e Veiga Filho e Ramos (2006), que tratam da 
“unidade representativa”, na safra de 2002/2003 no estado de São Paulo. 
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TABELA 4
Indicadores da estrutura de produção de açúcar e de álcool, por estados e regiões – 
safra 1985/1986
(Cana em mil t, açúcar em t, álcool em m3)

Estado/região
Unidades fabris

Cana moída por 
unidade

Produção 
de açúcar 
por usina

Produção de álcool total
Produção 
de álcool 
hidratado 

(%)Usinas Destilaria Total Usinas Destilaria Por usina1 Por destilaria

Minas Gerais 15 17 32 513,71 149,13 33.919,80 22.663,40 12.143,59 81,2

Espírito Santo 01 06 07 859,80 252,05 30.776,00 39.712,00 17.611,17 83,4

Rio de Janeiro 16 02 18 517,20 116,23 27.111,69 17.807,00 6.766,00 91,6

São Paulo 71 75 146 1.315,80 377,46 48.109,97 80.803,51 29.445,04 67,1

Paraná 04 21 25 1.022,21 308,53 38.130,00 49.763,75 23.437,81 85,0

Santa Catarina 02 01 03 137,46 15,17 11.635,50 5.163,00 835,00 100,0

Rio Grande 
do Sul

01 0 01 83,62 0,00 7.251,00 0,00 – 100,0

Mato Grosso 
do Sul

00 09 09 – 354,55 – – 25.847,89 78,7

Mato Grosso 01 05 06 524,71 181,46 35.810,00 11.659,00 11.493,20 89,7

Goiás 02 16 18 367,09 215,85 6.106,50 22.850,00 16.313,19 83,6

Centro-Sul 113 152 265 1.026,27 306,81 40.887,02 61.473,89 23.540,49 70,9

Norte-
Nordeste

82 38 120 594,32 324,59 39.012,46 17.117,68 24.811,24 81,0

Brasil 195 190 385 844,63 310,37 40.098,74 44.434,62 23.794,64 72,6

Fonte: IAA [s.d.].  
Nota: 1 Considerando-se apenas as usinas que produziram álcool.

As últimas colunas das tabelas 3, 4 e 5 especificam o comentário feito quanto 
aos dados da tabela 2 com respeito às situações estaduais: fica evidente a preferência, 
por parte dos proprietários e/ou gestores das fábricas, fossem usinas com destila-
rias, fossem autônomas, pela produção de álcool hidratado, chegando a produção 
deste a alcançar 100%, em diversos casos. Isto provavelmente decorria de uma 
maior rentabilidade obtida com tal bem, a qual se associava aos subsídios a ele 
concedidos. O álcool anidro, como se sabe, exige maior desidratação, o que implica 
maior custo. Mesmo no Norte/Nordeste constata-se elevação da participação da 
produção de hidratado entre 1981/1982 e 1985/1986.11 A produção nesta região 
apresenta custos unitários significativamente maiores que os da região Centro-Sul, 
em decorrência fundamentalmente dos menores rendimentos agroindustriais (quilo 
de açúcar ou litros de álcool por hectare) pelo clima etc.

11. O equívoco dessa trajetória da produção de álcool no Brasil foi apontado por um dos participantes (Gilberto 
Jannuzzi) do seminário na Universidade de São Paulo (USP) em 1995: para ele “um uso mais racional do álcool como 
combustível deveria estar restrito às frotas de regiões produtoras ou ainda nos centros urbanos, cuja qualidade do ar 
assim o exigisse. Diferentemente da utilização do etanol hidratado, a mistura álcool/gasolina poderia ser, sem problemas, 
um combustível nacional” (Fernandes e Coelho, 1996, p. 49).
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TABELA 5
Indicadores da estrutura de produção de açúcar e de álcool, por estados e regiões – 
safra 1996/1997
(Cana em mil t, açúcar em t, álcool em m3)

Estado/região
Unidades fabris

Cana moída por 
unidade

Produção 
de açúcar 
por usina

Produção de álcool total
Produção 
de álcool 
hidratado 

(%)Usinas Destilarias Total Usinas Destilarias Por usina1 Por destilaria

Minas Gerais 12 13 25 575,87 230,17 40.754,17 28.075,75 19.028,54 75,0

Espírito Santo 01 05 06 677,20 230,29 52.925,00 17.228,00 18.302,80 79,3

Rio de Janeiro 09 01 10 590,01 127,08 46.818,11 13.694,57 9.168,00 98,4

São Paulo 85 47 132 1.719,04 517,15 93.345,98 85.372,11 43.133,47 64,6

Paraná 15 13 28 990,72 569,05 52.235,40 43.342,67 44.898,38 83,8

Santa Catarina 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rio Grande 
do Sul

0 01 01 0 44,18 0,00 0,00 2.588,00 100,0

Mato Grosso 
do Sul

05 03 08 788,41 487,52 38.334,80 32.179,20 42.300,67 75,7

Mato grosso 05 05 10 1.324,23 292,74 60.215,80 67.084,20 22.749,40 65,9

Goiás 05 10 15 1.140,26 251,44 61.821,40 46.672,00 22.725,50 80,1

Centro- Sul 137 98 235 1.387,89 423,05 76.519,25 67.973,65 34.994,87 68,3

Norte-Nordeste 63 39 102 696,13 343,31 50.961,06 21.756,10 30.417,18 65,7

Brasil 200 137 337 1.169,99 400,35 68.468,42 54.547,32 33.691,73 67,9

Fonte: IAA [s.d.].  
Nota: 1 Considerando-se apenas as usinas que produziram álcool.

A tabela 6 revela a costumeira menor participação da cana de fornecedores 
no processamento das usinas e destilarias. Tal participação, em São Paulo, foi 
decrescente entre 1976-1977 e 1986-1987 e crescente depois, principalmente 
após 1996-1997. Atribui-se tal fato ao esgotamento das reservas de terras dos 
imóveis dos proprietários das fábricas locais, o que também marcou, grosso 
modo, a evolução da agroindústria canavieira dos demais estados da região 
Centro-Sul do país. No entanto, poderia ocorrer que uma destilaria, no início 
de sua atividade, recorresse à cana de fornecedores e depois, com a formação 
de canaviais nos imóveis próprios, associada ou não à elevação de sua capaci-
dade de processamento, passasse a moer proporcionalmente mais cana própria.  
De toda forma, o acesso à terra sempre foi fator-chave para a configuração da 
indústria canavieira no Brasil.
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TABELA 6
Cana de fornecedores ou adquiridas de terceiros pelas usinas e destilarias – safras 
selecionadas1

(Em %)

Estado/região 1976-1977 1986-1987 1996-1997 2006-2007 2008-2009 2008-20092

São Paulo 37,9 33,6 33,8 42,7 49,5 43,3

Paraná 35,3 21,0 17,5 13,0 16,4 13,7

Minas Gerais 28,4 24,2 23,8 44,3 55,2 52,0

Mato Grosso do Sul Nada consta 1,1 35,0 60,9 60,5 29,0

Goiás 3,7 24,4 2,5 14,5 21,5 17,5

Mato Grosso 20,9 7,2 17,0 29,1 19,8 21,7

Rio de Janeiro 61,9 61,0 53,7 59,7 62,1 47,9

Espírito Santo 52,6 39,2 28,5 69,3 68,8 27,0

Rio Grande do Sul 78,0 98,4 92,0 59,7 100,0 Não aparece

Santa Catarina 17,4 1,3 Nada consta Nada consta Nada consta Não aparece

Centro-Sul 39,5 32,3 30,5 39,5 45,3 38,7

Alagoas 58,0 43,7 30,0 33,0 36,2 29,9

Pernambuco 71,2 62,9 40,0 39,2 41,8 29,9

Paraíba 53,1 44,5 33,0 71,3 65,4 36,6

Rio Grande do Norte 55,2 43,3 18,0 65,4 17,4 12,0

Bahia 29,7 12,3 13,0 19,8 27,1 18,9

Maranhão 100,0 80,4 12,9 9,1 36,6 4,1

Piauí 48,0 13,1 1,8 13,5 17,4 17,8

Sergipe 51,1 49,7 19,0 24,2 28,0 23,3

Ceará 65,3 71,2 68,0 100,0 65,0 42,6

Amazonas Nada consta Nada consta Nada consta Nada consta Nada consta Não aparece

Pará Nada consta 0,0 25,6 0,0 59,5 65,9

Tocantins Nada consta Nada consta 0,0 0,0 0,0 0,0

Rondônia Nada consta 0,0 Nada consta Nada consta 0,0 Não aparece

Norte-Nordeste 63,2 50,7 32,2 37,2 38,8 27,7

Brasil 48,9 38,1 30,9 42,6 44,6 37,5

Fontes: Brasil (2007) e Bressan Filho e Andrade (2010).
Notas: 1  O “nada consta” significa que, na safra, não houve processamento de cana no estado; “0,0” significa que não houve 

cana de fornecedor na safra; o “não aparece” significa que o estado não aparece na lista do trabalho da Conab.
2  A apresentação de duas fontes de dados para a safra de 2008/2009 tem por objetivo chamar a atenção para o fato 
de que desde a década de 1930 contava-se como cana de fornecedores as quantidades produzidas em suas áreas, 
embora fossem obtidas com base em arrendamentos.12 Isto é o que demarca os percentuais das cinco primeiras colunas.  
Na última, as porcentagens foram retiradas de uma publicação da Conab, na qual, diferentemente, não é contada como 
de fornecedor a cana proveniente de áreas arrendadas pelos proprietários e gestores das fábricas.

12. Convém lembrar que a ação do IAA procurava dar conta desse problema, mas o fato é que as porcentagens que 
divulgava referiam-se às quantidades de cana originárias das terras dos fornecedores, mas que podiam não ser produ-
zidas por eles. Outro aspecto é que tais porcentagens eram afetadas por outros desvios que ocorriam. Ver sobre isto e 
sobre a mudança na determinação legal de “fornecedor” em Ramos (1999, p. 139-141).
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O gráfico 2 permite compreender como o padrão de produção, a partir da 
cana de fornecedores, difere-se entre os estados do Centro-Sul e do Nordeste, tendo 
estes menores áreas em fazendas individualizadas, ao contrário, por exemplo, de 
Minas Gerais e Goiás.

GRÁFICO 2
Cana de fornecedores ou adquiridas de terceiros – estados selecionados 
(Em %)
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Fontes: Brasil (2007) e Bressan Filho e Andrade (2010).

Portanto, parecia predominar um entendimento de que a viabilidade das 
usinas no Brasil dependia de sua capacidade de produzir, em grande medida, sua 
própria matéria-prima. No entanto, isto deve ser visto de outra forma, inclusive 
para se compreender a diferença, neste aspecto, em relação ao período após o início 
do século XXI a montagem de tais fábricas era feita geralmente por proprietários 
fundiários, isoladamente ou via constituição de sociedades anônimas de capital 
fechado, cujos acionistas principais eram os membros das respectivas famílias 
(Ramos, 1999; Ramos e Szmrecsányi, 2002).13

A tabela 7 associa os dados de duas bases diferentes. A primeira delas é a dos 
censos agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
A primeira constatação relevante é quanto ao crescimento dos rendimentos agrícolas 

13. A esse respeito, Lima (2010) constatou que na evolução da agroindústria canavieira em Goiás manifestou-se uma 
disjuntiva entre o comportamento dos “grupos tradicionais”, que forçam a ampliação da cana própria e o dos “novos 
entrantes” que acabam utilizando mais o fornecimento de cana por terceiros. Postal (2014) sintetizou diferentes “mo-
delos de gestão” quanto ao suprimento de cana. Isto implica a redução da importância da produção de cana própria 
ou em área arrendada pelos proprietários das fábricas, o que tem ocorrido principalmente no caso das pertencentes 
a capitais estrangeiros. Nos dois trabalhos, é mencionada a influência da elevação do preço da terra nas decisões dos 
empresários ou dos gestores. Lima Filho et al. (2014, p. 26) concluíram que “em 2013, o arrendamento para a cana foi 
mais rentável que a produção para o fornecimento às usinas sucroalcooleiras”. 
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da lavoura canavieira, que foi marcante no período 1975-1985. Este crescimento, 
em grande medida, deveu-se à incorporação de tal lavoura à estrutura de proces-
samento, já que parte da cana colhida antes do programa era mais utilizada para 
outros fins (cana forrageira etc.), o que fica evidenciado pela menor quantidade 
produzida em relação à moída (Brasil, 2007). Evidentemente, esta não pode 
ser maior que aquela, mas isto aconteceu nos dados de 1995/1996 e de 2006.  
A busca da devida explicação disto ficou fora dos propósitos deste trabalho. Como 
se nota, as maiores taxas de crescimento da produção de álcool foram registradas 
durante as duas primeiras fases do Proálcool, o que se deveu ao incremento da 
produção de álcool hidratado depois de 1979.

TABELA 7
Evolução da produção da agroindústria canavieira do Brasil após o Proálcool – 
indicadores selecionados 

Variáveis 

19751 19801 19851 1995/19961 
2006 

(safra 2006/2007)

Quantidade Quantidade
a.a. 
(%)

Quantidade
a.a. 
(%)

Quantidade
a.a. 
(%)

Quantidade
a.a. 
(%)

Área colhida 
(em ha)

1.860.401 
(100)

2.603.292 
(140)

6,95
3.798.117 

(204)
7,85

4.216.427 
(227)

1,05
5.682.297 

(305)
2,75

Quantidade 
colhida (em mil t)

79.959,02 
(100)

139.584,52 
(175)

11,79
229.882,04 

(288)
10,49

259.806,70 
(325)

1,23
407.466,57 

(510)
4,18

Rendimento (t/ha) 42,98 53,62 60,53 61,62 71,71

Cana moída  
(em mil t)

78.074,64 
(100)

118.163,01 
(151)

8,64
225.541,06 

(289)
13,80

269.698,55 
(345)

1,80
428.816,92 

(549)
4,31

Produção de 
açúcar (em mil t)

6.548,17
7.373,25 

(113)
2,40

7.988,23 
(122)

1,62
13.141,49 

(201)
5,10

30.629,83 
(468)

8,00

Produção de 
álcool total 
(em m3)

609,97 
(100)

3.551,41 
(582)

42,24
11.219,16 

(1.839)
25,87

13.573,60 
(2.225)

1,92
17.909,82 

(2.936)
2,55

Cana própria 52,79% 52,75% 62,32% 63,52% 60,79%

Fonte: Dados de áreas e quantidades colhidas (IBGE, [s.d.]) e Brasil (2007).
Nota: 1  Médias das safras: 1975/1976-1976/1977; 1979/1980-1980/1981; 1985/1986-1986/1987; 1995/1996-1996/1997. 

Foram usadas médias de duas safras nestes momentos porque se constatou grande variação das produções  
(principalmente de açúcar e álcool). 

Dois aspectos subjacentes à produção de cana, de açúcar e de álcool merecem 
ser tocados: o da produção de equipamentos e máquinas (principalmente para ex-
tração do caldo) e o das pesquisas voltadas ao melhoramento da cana. Quanto ao 
primeiro, cabe ressaltar que se constituiu um estreito vínculo entre os proprietários 
de usinas paulistas e os das duas empresas (ou grupos empresariais) da indústria 
de máquinas e equipamentos (moendas, caldeiras, destilarias, centrífugas, carre-
gadoras de cana etc.). A partir de Ramos (1999), pode-se sintetizar que: tanto o 
surgimento do Grupo Dedini, em Piracicaba, no início da década de 1930, como 
do Grupo Zanini, em Sertãozinho, no início da década de 1950, decorreram de 
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investimentos feitos por empreendedores que tinham vínculos familiares e/ou 
muito estreitos com a produção, principalmente de açúcar. 

Na trajetória histórica desses dois grupos, foram virtualmente exclusivas a 
produção e a oferta de um único tipo de equipamento: a moenda, ou melhor, o 
sistema de moendas. Somente a partir de meados da década de 1990 é que o outro 
equipamento básico de extração do caldo, o difusor, passou a ser mais utilizado no 
Brasil, mesmo em algumas das novas fábricas montadas por proprietários tradicionais 
do setor. As trajetórias e as razões que explicam o uso destes dois equipamentos, 
inclusive em uma perspectiva comparada com alguns outros países, encontram-se 
em Piacente (2010).14

Quanto ao segundo aspecto, o melhoramento de cana, no Centro-Sul, foi marcante 
com a criação, em 1926, da Estação Experimental de Cana de Piracicaba (incorporada 
ao Instituto Agronômico de Campinas). A criação da estação foi uma reação governa-
mental à crise provocada por uma doença (o mosaico) que quase dizimou os canaviais 
paulistas naquela época (Oliver, 2001). Somente mais de quatro décadas depois foi que 
o governo federal criou o Planalsucar, em 1971, (cuja sede foi localizada em Piracicaba), 
um programa destinado à pesquisa e inovação que passou a fazer parte da estrutura e/ou 
do orçamento do IAA. Um pouco antes, em 1969, os usineiros da Copersucar criaram 
o Centro de Tecnologia Copersucar (CTC), também voltado à pesquisa e inovação e a 
outros fins (pesquisas agronômicas, usos de equipamentos etc.). 

Depois de viver crises decorrentes de recursos orçamentários, o CTC, que 
passou a ser denominado de Centro de Tecnologia Canavieira, transformou-se, 
em 2011, em uma sociedade anônima cujos acionistas são produtores de todo o 
país (usineiros e fornecedores, fundamentalmente). Com o fim do IAA e depois 
de indefinições e risco de perda do conhecimento acumulado, os técnicos do  
Planalsucar foram alocados em universidades federais, os quais, junto a outros 
pesquisadores ou centros universitários, criaram, em 1991, a Rede Interuniver-
sitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa). Contudo, 
ainda no final da década de 1970, o Planalsucar “começou a perder os técnicos, 
nos quais havia investido, para o CTC, especialmente, mas também para os 
laboratórios das usinas. Entrou na década de 1980 quase esvaziado. Suas funções 
(exceto a de pesquisa básica) acabaram sendo apropriadas pelo CTC” (Ramos 
e Belik, 1989, p. 212).15

14. No período após o Proálcool, a primeira fábrica do Centro-Sul a adquirir um difusor foi a Galo Bravo (Ribeirão Preto/
SP), em 1985-1986, a segunda foi a Cruz Alta (Olímpia/SP), em 1986-1987. Somente após 1996, novas unidades de 
tal região adquiriram o equipamento, somando mais 26 unidades. Muitas delas ainda estavam em construção em 2010 
(Piacente, 2010). A produção dos difusores contou com a participação de capital estrangeiro, principalmente via acordos 
de transferência de tecnologia, nos casos da Dedini e Zanini e em outros.
15. Ver, a respeito, análise mais detalhada em Belik (1985).
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A conclusão que pode ser extraída dos acontecimentos e das interações entre 
Estado e mercado nesse primeiro período analisado é que a intervenção estatal 
pode ser parcialmente responsabilizada pelos problemas relacionados à dinâmica 
da agroindústria canavieira do Brasil. Isto porque ela criou um “guarda-chuva” 
protetor, restritivo e financiador de uma burguesia de origem agrária que montou 
fábricas em áreas não necessariamente apropriadas para a produção competitiva. 
Assim, sancionou um dado perfil de comportamento setorial que pouco contri-
buiu para fundamentar um setor ou uma ação empresarial marcada pela inovação 
e pela competição. Exemplos desta ação parcialmente equivocada do Estado são: 
i) o não financiamento de investimentos, durante o Proálcool, de equipamentos 
importados, à época mais eficientes; ii) a manutenção do sistema de pagamento 
da cana com base no seu peso e não na sua qualidade, até meados da década de 
1980; e iii) a determinação legal de preços, bem como a garantia de mercado tanto 
para a cana como para o açúcar e o álcool, cujos níveis tinham em conta elevados 
custos de produtores marginais. 

Assim, o padrão de competição no interior do complexo canavieiro do Brasil 
foi marcado, até 1989, pelas seguintes características: propriedade prévia de terras 
e incorporação de novas áreas que tivessem terras férteis, com disponibilidade de 
recursos naturais (principalmente cursos de água); localização preferencialmente 
em terras baratas, bem localizadas em termos de infraestrutura de serviços públicos 
(ferrovias e rodovias); acesso a recursos públicos subsidiados; mercados regionais 
protegidos; e uso de trabalho não qualificado em grande quantidade – aspecto este 
que está mudando em decorrência do crescente uso de colhedoras automotrizes.

Essas afirmações não devem ser vistas apenas como críticas à ação estatal, 
como se ela fosse independente das pressões e, enfim, do comportamento dos 
agentes privados. Tal comportamento, amplamente conhecido na literatura, não 
pode ser ignorado na trajetória do entrelaçamento entre Estado e produtores, 
havendo, neste período, benefícios para estes, como de resto ocorreu, e por certo 
ainda ocorre, em outros setores produtivos. 

3 O PERÍODO CONTEMPORÂNEO (1990-2014)

3.1 O fim da intervenção setorial (1990-2002) e o surgimento da regulação 

Embora a liberalização tenha sido iniciada em 1989, com o fim do monopólio do 
IAA no comércio externo de açúcar, alcançando seu ponto máximo na extinção do 
órgão, em março de 1990, o fato é que os preços de três dos principais produtos 
setoriais – a cana, o açúcar cristal standard e o álcool hidratado – foram liberados 
apenas em fevereiro de 1999. Esta medida foi, por diversas vezes, adiada por mo-
tivos políticos e eleitorais.
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O fato que mais chama a atenção no período posterior ao fim da intervenção 
é o caráter casuístico das medidas tomadas a partir de então, sujeitas a alterações 
conjunturais e a pressões diversas. A intervenção tornou-se uma regulação pouco 
efetiva e errática, em uma concepção inspirada em Baccarin (2005), que detalha 
as medidas relacionadas ao setor entre 1990 e 2002.16 A regulação manteve a obri-
gatoriedade de mistura de álcool anidro à gasolina, bem como estabeleceu o apoio 
à estocagem de álcool, financiamentos com juros baixos ou subsidiados, apoio às 
pesquisas e aos investimentos para a produção, melhoramento da cana, aquisição 
de máquinas e equipamentos (para cogeração e colhedoras automotrizes). Também 
foi adotado, a partir de 2009, um zoneamento agroecológico em âmbito nacional 
para a ampliação dos canaviais e das fábricas no país, depois que se avolumaram 
as críticas à expansão pretérita.17

Uma percepção da evolução da agroindústria canavieira na década de 1990 é 
apresentada em dados na tabela 8. Estes dados apresentam uma noção do ajuste de 
mercado decorrente da transição do regime intervencionista para o regulacionista. 
Alguns componentes deste processo merecem destaque, a exemplo da positiva 
evolução do rendimento agrícola, já que ele se elevou em quase 11% no período. 
Em contraposição, a participação da cana moída procedente dos fornecedores 
caiu 14%, mostrando que tais agentes sentiram o fim da administração do preço 
da matéria-prima.18 Ela foi substituída pelo advento, em 1998, do Conselho dos 
Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool (Consecana), cuja principal ca-
racterística é a remuneração da cana com base no seu teor de sacarose ou Açúcar 
Total Recuperável (ATR), e cujos referenciais são os preços do açúcar e do álcool 
tanto no mercado interno como no externo.

O sistema Consecana pode ser considerado um arranjo ou modelo positivo 
de governança privada no contexto do agronegócio brasileiro. Ainda assim, ele 
tem recebido críticas porque não inclui, em todos os contratos, a remuneração 
pelas indústrias aos fornecedores do bagaço (que permite a obtenção de energia 
elétrica para movimentar a fábrica e venda do excedente). A ausência de correção 
de alguns parâmetros da fórmula utilizada (como os que definem o ATR) também 
são queixas ainda em pauta.

16. Ver também, a respeito, Moraes (2000) e Costa (2003).
17. Entre diversos trabalhos que trataram do tema está Szmrecsányi et al. (2008).
18. Dados censitários revelam que a área média colhida com cana no Brasil passou de 9,4 ha, em 1985, para 11,2, 
em 1995/1996, e 28,9, em 2006. Quanto aos estabelecimentos com atividade econômica na lavoura canavieira, as 
evoluções nos mesmos anos foram as seguintes: a área média total passou de 89,08 ha para 115,13 ha e 132,62 ha, o 
número de estabelecimentos passou de 85.048 para 64.431 e 64.812, respectivamente, o que evidencia que somente 
áreas colhidas e estabelecimentos maiores têm conseguido se manter na base da agroindústria canavieira do país.
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TABELA 8
Evolução da agroindústria canavieira – Brasil (1990 e 2002) 

Variável Média do período 1990-1992
Média do período  

2000-2002
Evolução 

(%)

1. Área colhida de cana no Brasil (em milhões de ha) 4,23 4,96 17,26

2. Rendimento da cana produzida (t/ha) 62,68 69,42 10,75

3. Cana moída total (mil t) 225.037 287.790 27,89

 (Percentual de cana de fornecedores) 40,00% 34,40 % -14,00

4. Produção de açúcar (t) 8.386.650 19.132.013 128,12

 (Percentual da região Norte-Nordeste) 34,87% 18,45% -47,09

5. Produção de álcool total (m3) 11.988.958 11.490.252 -4,16

 (Percentual da região Norte-Nordeste) 14,67% 12,64% -13,84

 (Percentual da produção de álcool hidratado) 84,74% 44,67% -47,29

6. Número de unidades produtoras – Brasil 1990/1991: 394 2001/2002: 306 -22,73

 Norte-Nordeste 1990/1991: 126 2001/2002: 83 -34,13

 Centro-Sul 1990/1991: 268 2001/2002: 223 -16,79

7. Capacidade média de moagem/Brasil 
(Equivalente produto) (%)

1990/1991: 59,5 2001/2002: 113,2 90,25

 Norte-Nordeste (%) 1990/1991: 42,9 2001/2002: 61,4 43,12

 (Centro-Sul (%) 1990/1991: 67,2 2001/2002: 132,4 97,02

8. Quantidade exportada de açúcar (mil t) 2.365,30 10.344,63 337,35

 (Percentual da produção nacional) 28,20% 57,05% (1) 102,30

9. Preço médio do açúcar exportado (US$/t) 257,12 181,69 -29,34

10. Consumo de álcool anidro (milhões de litros) 1.697 6.044 256,16

11. Consumo de álcool hidratado (milhões de litros) 9.950 4.769,67 -52,06

12. Consumo de gasolina (milhões de litros) 10.022,33 16.795 67,58

13. Percentual de gasolina exportada/gasolina 
produzida 

15,80% 14,47% -8,42

14. Importação de álcool (milhões de litros) 930 60,67 -93,48

15. Percentual de carros a álcool/total vendas novos 20,23% 2,03% -89,97

Fonte: Brasil (2007) e Baccarin (2005).
Nota: 1  Aqui o período (1999-2001) da média da quantidade exportada é o mesmo da média da quantidade produzida, a qual 

difere da média constante do item 4, que é a do período 2000-2002. 
Obs.: Valores da média trienal, salvo nos casos indicados.

De acordo com os dados da tabela 8, nota-se que as maiores elevações ocor-
reram: i) na exportação de açúcar, que se fez com queda de preço a que foi ven-
dida e implicou significativo aumento da sua participação na produção nacional;  
ii) no consumo de álcool anidro (por ato mandatório e com melhor remunera-
ção), que foi acompanhado de queda na produção e no consumo do hidratado; 
iii) na elevação da produção de açúcar, principalmente no Centro-Sul, caindo a 
participação percentual do Norte-Nordeste. Observa-se também nos dados que  
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o ajuste ocorrido no período manifestou-se na capacidade de moagem, que também 
aumentou no Centro-Sul, onde o número de unidades de produção caiu menos 
que no Norte-Nordeste. 

Ao mesmo tempo, dois outros aspectos devem ser observados acerca desse 
período, indicando movimentos que evidenciam fragilidades do Proálcool: i) a 
exportação de gasolina pela Petrobras com preços mais baixos que os obtidos no 
mercado interno, não obstante a significativa elevação de seu consumo; ii) a grande 
queda na importação de álcool.

3.2 A (nova) euforia (2003-2007): rumo a um grande mercado global?

É ilustrativo das expectativas do setor sucroalcooleiro nesse período a considera-
ção de Lucon e Goldemberg (2009) de que “os subsídios na produção do etanol 
brasileiro, estimados em US$ 30 bilhões entre 1975 e 2000, reduziram o custo de 
produção por um fator 3, tornando o etanol competitivo com a gasolina em 2004 
sem nenhum subsídio” (Lucon e Goldemberg, 2009, p. 125). 

Contudo, não foi essa suposta competitividade que possibilitou a recuperação 
do mercado de álcool hidratado e sim o advento, em 2003, do automóvel flex fuel. 
Trata-se de um veículo originalmente movido a gasolina que foi adaptado para 
consumir, em quaisquer proporções, a mistura álcool hidratado-gasolina mais 
álcool anidro. Quanto a este último, cabe registrar que desde 1993 sua adição à 
gasolina havia se tornado obrigatória em um percentual fixado em 22%, alterado 
para o intervalo de 20% a 24%, em 2001, faixa ampliada posteriormente para 
18% a 25%.19 Muitos países adotaram ou ampliaram políticas voltadas ao uso de 
combustíveis alternativos, levando a que o setor privado e o público no Brasil assu-
missem posição extremamente otimista quanto à possibilidade de o país tornar-se 
um grande exportador de álcool anidro.

Estudo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2009), utilizando 
relatórios elaborados, principalmente, por pesquisadores vinculados ao Núcleo 
Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp (Nipe) estimou que a 
demanda mundial de bioetanol chegaria a 150 bilhões de litros em 2015 (ou seja, 
150 milhões de metros cúbicos) e a 205 bilhões de litros em 2025.20 De acordo 
com o trabalho, o incentivo viria de políticas públicas que estavam sendo gesta-
das e passaram a ser adotadas pela grande maioria dos países, em que a principal 

19. Baccarin (2005) mostra que, entre 1976 e 1990, o percentual de adição de álcool anidro à gasolina variou con-
sideravelmente; entre 1990 e 2002 ele oscilou menos, mas passou dos 11% no primeiro ano para 28% no último.  
Até o início dezembro de 2014, situou-se, principalmente, nos 25%.
20. Cabe acrescentar que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estimaram, para o ano de 2019, um mercado de etanol, 
estimulado pelas políticas públicas, de 159 bilhões de litros em todo o mundo, com o preço do petróleo situando-se 
em US$ 97 por barril, ver OCDE e FAO (2010, p. 102).
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meta seria a substituição de 10% da demanda projetada de gasolina por álcool. 
Havia então a expectativa de que o Brasil seria o principal fornecedor de bioetanol 
combustível no mercado internacional. O trabalho também estimou que o Brasil 
elevaria a exportação de açúcar a uma taxa anual de 1%, “metade do aumento da 
oferta mundial de açúcar” entre 2005 e 2025 (CGEE, 2009, p. 271).

Observando a realidade do setor, mesmo com o fim do período de inter-
venção setorial para o período de regulação, nota-se que a atividade canavieira 
não saiu de um endividamento de grandes proporções, que foi acumulado nos 
anos anteriores a 2008 (tabela 9). Os dados indicam que, mesmo após a entrada 
em uma fase de grande produção, do aumento das vendas internas e externas 
de açúcar e etanol, e mesmo antes do atual controle de preços da gasolina, as 
dificuldades do setor persistiam. 

TABELA 9
Dívidas das usinas sucroalcooleiras junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), por estado (2008)
(Em R$)

Estado Valor Unidade da Federação Valor 

Alagoas 767.256.711,76 Mato Grosso do Sul 31.513.029,17

São Paulo 644.295.669,37 Espírito Santo 19.429.473,61

Pernambuco 367.471.832,82 Minas Gerais 18.494.856,04

Paraná 93.034.716,97 Maranhão 14.660.447,74

Goiás 63.545.059,38 Ceará 5.460.018,32

Paraíba 59.261.281,34 Piauí 3.805.994,72

Mato Grosso 54.995.734,48 Sergipe 2.580.592,82

Rio de Janeiro 44.865.372,90 Brasil 2.240.139.541,54

Fonte: Ramos (2008).

Entidades ligadas aos usineiros também foram bastante otimistas quanto 
às projeções do potencial de exportação de etanol. Na época, seus representantes 
estimaram que seriam necessárias mais de cem novas unidades e apontaram o 
montante de recursos que seriam necessários para isto, tanto por parte dos agentes 
privados como por parte do governo.21 O fato é que, na média dos anos de 2011, 
2012 e 2013, as exportações de etanol representaram apenas algo em torno de 10% 
da produção nacional. Nosso maior importador, os Estados Unidos, tornou-se o 
maior produtor mundial de álcool, embora contando com subsídios. 22

21. O BNDES, maior agente financiador dos investimentos no complexo canavieiro, teve desembolsos para o “setor 
sucroalcooleiro”, na média de 2001 a 2005, pouco acima de R$ 1 bilhão. Passou para a média de R$ 6,5 bilhões entre 
2008 e 2012, embora tenha recuado de 2010 para 2012 (Barros et al., 2012, p. 176).
22. Cabe lembrar o encontro, em 2007, dos presidentes Lula e Bush, cujo objetivo foi propagar a conveniência de um 
mercado mundial de etanol, ou seja, sua transformação em commodity, algo que até agora não ocorreu.
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O comentário que procede é que o exagerado otimismo de muitos quanto 
à possibilidade da exportação de etanol subestimou o fato de que principalmente 
os países desenvolvidos não pretendiam e não querem depender da importação de 
energia em proporções significativas. É bom lembrar que isto também vale para 
o mercado de alimentos e estes dois mercados associam-se, como é sabido, aos 
acordos regionais e são muito influenciados por regras e barreiras não tarifárias, 
que envolvem diversas exigências, tais como garantia de abastecimento regular e 
rigoroso controle de qualidade. Isto guarda relação com o propalado fim da era 
do petróleo e com os impactos ambientais e sociais dos novos bens energéticos.

Essa associação entre produção de alimentos e energia a partir da biomassa, 
produzida em terras que se tornam cada vez mais escassas no interior de muitos 
países, foi contemplada em uma apropriada fala do mesmo presidente que chamou 
os usineiros de “heróis nacionais”, ao se dar conta de que a flexibilidade de redire-
cionamento do caldo de cana para produzir ora açúcar, ora álcool, de acordo com 
suas respectivas rentabilidades, decorrentes de preços internos e, principalmente, 
externos, constitui-se em uma vantagem para eles. Entretanto, não é algo neces-
sariamente vantajoso quando se trata da garantia de abastecimento de dois bens 
essenciais para a economia e sociedade de um país.23 Em 2011, o governo federal 
mudou o caráter legal do álcool, que passou a ser classificado como combustível, 
“o que permite a ação da ANP em seu controle. A principal ênfase deste controle 
relaciona-se com a questão de estoques regulatórios, cuja função é, em momentos 
de entressafra da cana, reduzir as oscilações do preço do etanol hidratado” (Buscarini 
e Cesca, 2012, p. 5). Tais mudanças são também motivadas pelos avanços inter-
nos na legislação ambiental que trata da redução das externalidades na produção 
agroindustrial da cana e seus derivados.24 

3.3  Momento atual (2008-2014): a ainda difícil concorrência com derivados 
de petróleo

Segundo análise do Centro de Inteligência do Agronegócio da Price-waterhouseCoopers, 
“até 2008, todo mundo queria investir no Brasil por causa do etanol. Com o congelamento 
do preço da gasolina e o aumento do custo de produção, viram que o investimento não é 
tão rentável como esperavam”.25

23. Ver matéria no jornal Folha de S. Paulo, edição de 23 de janeiro de 2010, p. B3: “O presidente criticou quem, 
‘quando o álcool está em um bom preço’, é ‘empresário na área de energia’, mas, ‘quando é o açúcar que está bom, 
você volta a ser um empresário no setor de agricultura’”. O único reparo que cabe nesta fala é que o açúcar não é um 
produto agrícola e sim industrial, tal como o álcool. Isto não obstante o fato de que, no contexto mundial, o açúcar 
seja considerado ou classificado como commodity agrícola (ver, por exemplo, as publicações do USDA – United States 
Department of Agriculture e da FAO).
24. Em recente artigo publicado na imprensa escrita, o ex-diretor e ex-presidente da Petrobras e também ex-ministro 
de Energia (Shigeaki Ueki) observou que, entre as prioridades do mercado de energia, estão, além do menor impacto 
ambiental, as economias de divisas, de segurança, de suprimento, e de modicidade de tarifas e preços (UEKI, 2015).
25. Trabalhos jornalísticos têm pautado a concepção e “caracterização” da crise, como se nota na matéria de Pereira (2012).
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A presença do capital estrangeiro na agroindústria canavieira do Brasil passou 
a aumentar significativamente após o início do século XXI. Estimativas dão conta 
de que ela já é responsável por algo em torno de um quarto da produção de açú-
car e de álcool. Outro aspecto importante é a recente entrada de grandes grupos 
nacionais, como a Odebrecht.26 Embora com as dificuldades que enfrentam este 
e aquele capital (as quais já teriam provocado desinvestimentos), o fato é que a 
entrada do capital externo levou grupos nacionais tradicionais a buscarem novas 
estratégias de sobrevivência e de crescimento. Para isso, pautam-se em associações, 
fusões, reestruturação societal, administrativa, renovação de quadros executivos, 
reposicionamento setorial etc. O caso mais representativo e pioneiro das mudanças 
ocorridas é o do Grupo Cosan, que comprou várias usinas e constituiu empresas 
para atuar em diversas atividades, não apenas diretamente vinculadas ao setor, 
conforme destacado no capítulo 3 deste livro.27

Contudo, é nas demais atividades do complexo canavieiro (produção de 
equipamentos, melhoramento da cana, prestação de serviços etc.) que a presença 
de novos (e não necessariamente grandes) capitais, principalmente estrangeiros, 
vem gerando maiores expectativas. Sugerem que ganhos significativos de eficiência, 
entre outros fatores de dinamização, podem ser alcançados no futuro próximo. 
Novos agentes trazem, assim, as experiências de suas atuações em outros setores, o 
que permitiu a construção de reconhecidas forças competitivas, construídas com 
base em investimentos altamente especializados.

Além desses elementos, já se fez menção, neste texto, ao caso da disponibiliza-
ção de recursos devido à sua não imobilização, por parte das indústrias, na aquisição 
de terras para a produção de cana. Há também uma série de inovações tecnológicas 
em implantação e outras em desenvolvimento que elevarão a produtividade do 
setor, sendo a biotecnologia uma das áreas que mais tem atraído o interesse, com o 
melhoramento e a diversificação do uso da cana.28 Neste campo, a estruturação da 
pesquisa no setor privado inclui: a entrada da empresa multinacional Monsanto, 
que adquiriu, do Grupo Votorantim, a empresa de biotecnologia CanaViallis; a 
atuação da Syngenta, que se propõe a revolucionar o plantio de cana; a atuação 
da Amyris, que se dedica à produção de biodiesel da cana e outros; a ampliação 

26. A Odebrecht Agroindustrial opera nove usinas em quatro estados do Centro-Sul (São Paulo, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul). Sua produção própria de cana chega a 80% e sua maior preocupação atual é elevar o rendimento 
por hectare. Conforme matéria intitulada Olhar gastos com lupa e elevar produtividade são a saída para usinas, de 
Mauro Zafalon, publicada na Folha de S. Paulo, edição de 9 de setembro de 2014, Caderno Mercado, p. B5.
27. Diversos casos foram indicados em Barros et al. (2012, p. 64-69). 
28. Os casos ilustrativos são: a entrada da Monsanto, que adquiriu, do Grupo Votorantim, a empresa de biotecnologia 
CanaViallis (e a Alellys, que atua na área da citricultura), a atuação da Syngenta, que se propõe a revolucionar o plantio 
de cana (até hoje marcado pelo tradicional uso de toletes), a atuação da Amyris, que se dedica à produção de biodiesel 
da cana, a Novozymes, que produz enzimas voltadas à fermentação. O CTC passou a ter concorrentes e a estabelecer 
parcerias, principalmente com centros no exterior para alavancar suas atividades. Entre as empresas nacionais, cabe 
destaque à Fermentec, que tem desenvolvido novas leveduras para fermentação alcoólica.
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da atuação da Novozymes, que produz enzimas voltadas à fermentação. Entre 
as empresas nacionais, cabe destaque à Fermentec, que tem desenvolvido novas 
leveduras para fermentação alcoólica, a Brasken, na área química e empresas de 
menor porte, além de produtores de etanol que desenvolvem pesquisas, como a 
Petrobras e a Cosan.

Igualmente, a produção e a oferta de máquinas e equipamentos tornaram-se 
bastante concorridas, tendo em vista sua diversificação e ampliação, com novas opções 
de turbinas, de equipamentos ligados à destilação, de serviços de comando e controle 
do processo produtivo etc. Tais aspectos do avanço tecnológico têm se firmado em 
linhas de pesquisas também de entes públicos, embora não se possa ignorar a exis-
tência de conteúdos discursivos por parte de gestores ou de outros agentes no setor.

Assim, a entrada e a atuação de novos agentes levam necessariamente à maior 
profissionalização, especialização, produtividade, busca de novas fontes de ganhos, 
redução de custos, entre outros fatores com potencial de dinamização no interior 
do complexo.29

A crise setorial que se fez presente depois de 2008 tem sido responsável, de 
fato, pelo fechamento de muitas fábricas em todo o território nacional. Quase 
de forma unânime, os produtores e seus representantes responsabilizam o preço 
da gasolina por tal crise, afirmando que isto atinge a competitividade do álcool. 
Assim, em “seis anos consecutivos de crise, sem alívio”, mais de cinquenta uni-
dades foram, outras estão sendo fechadas e “quase sessenta usinas encontram-se, 
hoje, em regime de recuperação judicial”.30 Ainda segundo o mesmo artigo,  
“o fim da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) foi o grande 
baque, porque representou uma perda potencial de faturamento de quase R$ 10 
bilhões por safra.”31 Segundo a estimativa, a manutenção da Cide “significaria um 
acréscimo de pelo menos R$ 0,20 nos preços do hidratado e do anidro” (Veifga 
Filho, 2014, p. 66).32 De fato, a Cide sobre a gasolina começou a ser reduzida em 
meados de 2008, foi “zerada” em meados de 2012 e retornou em maio de 2015.

29. Ressalta-se, contudo, que há muito a se desenvolver na produção de bioenergia, embora “também há impactos que 
podem ser negativos, porque a intensificação da agricultura implica, por exemplo, aumento do uso de agroquímicos 
que, em geral, resultam na contaminação da água e da biota” (Alisson, 2014).
30. Trechos retirados da matéria assinada por Lauro Veiga Filho, cujo título é o primeiro trecho. Publicada no encarte 
Valor Setorial, julho 2014, p. 67.
31. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) Combustíveis foi criada pela Lei no 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, e incidiu sobre a gasolina e o diesel até 2012, tendo alíquotas distintas e modificadas várias vezes. 
32. A crise atual atingiu também a produção de máquinas e equipamentos. A Dedini Indústria de Base, empresa líder 
na venda e instalação de equipamentos, peças e usinas completas de açúcar e álcool, “De 2008 a 2011 teve reduzido 
em 73% seu faturamento com o setor” e “em 2012 a Dedini não vendeu um único equipamento para ampliação da 
capacidade das usinas”. Assim, a “consequência veio na redução do pessoal: dos 6,5 mil funcionários que tinha em 
2008, a Dedini tem apenas 3,5 mil em 2011, uma redução de 46%”. Trechos retirados da matéria assinada por Chico 
Siqueira, intitulada Faturamento cai e indústria já demite, publicada em O Estado de S. Paulo, edição de 2 de abril de 
2012, Caderno Economia, p. B6. Portanto, ocorreu o contrário da expectativa do BNDES (2012) de provável insuficiência 
de três equipamentos vitais para a produção alcooleira (moenda/difusores, caldeiras e destilarias) face à “necessidade 
de implantação de quase 130 novas usinas até 2020-2021” (Valente et al., 2012, p. 119).
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A União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (Unica, 2005), 
hoje União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a maior entidade representativa dos 
produtores da região Centro-Sul, afirma que 

o custo de produção do etanol nas usinas mais eficientes, em condições estáveis (2003), 
já era equivalente ao custo internacional da gasolina, sem aditivos, com petróleo a 
US$ 25/barril. Há boas possibilidades de aumento desta competitividade nos próxi-
mos anos, e claramente o setor é sustentável neste sentido (Macedo, 2005, p. 185). 

Para o autor, essa tese ilustra os seguintes aspectos, a partir de 1980-1990: 
introdução de novas variedades de cana; novos sistemas de moagem; fermentação 
mais eficiente; uso de vinhaça como fertilizante; controle biológico da broca da 
cana; otimização das operações agrícolas; autonomia em energia; 1990-2000: 
início da venda de energia excedente; melhor gerenciamento técnico, agrícola e 
industrial; novos sistemas para colheita e transporte da cana; avanços em automação 
industrial. Acrescente-se nos últimos anos a ampliação da expectativa de etanol da 
chamada segunda geração – etanol celulósico.

O BNDES (BNDES e CGEE, 2008, p. 174) em trabalho apoiado por enti-
dades internacionais (FAO, Cepal) traz dados do “impacto da introdução de novas 
tecnologias na produção de bietanol” no Brasil: segundo o trabalho, o aumento da 
produtividade agrícola, entre 1977-1978 e 2010-2015, teria sido da ordem de 28%; a 
da industrial de 25% e, assim, a da agroindustrial de 54%, o que teria feito com que se 
passasse a produtividade agroindustrial de 4.550 para 7.200 litros de álcool por hectare.  
O estudo aponta ainda que os ganhos de eficiência incluem a diminuição das perdas 
na lavagem de cana, das perdas no tratamento do caldo, das perdas na destilação e 
no vinhoto e dos ganhos na eficiência de extração e no rendimento da fermentação.

Fator relevante na dificuldade de competitividade do álcool face à gasolina, nos 
últimos anos, é a elevação dos custos de produção, conforme abordado no capítulo 
1. Há também o efeito das perdas de rendimentos (tanto agrícola como industrial) 
ocasionados pelos problemas climáticos nas últimas safras. Estas dificuldades devidas 
a fenômenos naturais foram significativamente ampliadas devido ao reconhecido 
recuo e mesmo ao abandono dos tratos culturais dos canaviais, motivados pelas 
dificuldades financeiras dos produtores. Ademais, não se pode menosprezar, como 
já abordado, a dificuldade de superação de comportamentos – cujas marcas são o 
patrimonialismo e a dependência do protecionismo estatal – que fundamentaram 
uma estrutura produtiva com viés, não obstante o progresso técnico que ocorre.33

33. Recentemente tem sido mencionado que a “usina flex” (etanol a partir da cana ou do milho, por exemplo) pode ser 
uma forma de diminuir os custos de produção do álcool. Milanez et al. (2014) consideram que “a produção de etanol 
pela integração do milho-safrinha às usinas de cana-de-açúcar” e que “uma usina flex, capaz de processar cana-de-
-açúcar e milho, pode ser uma promissora alternativa para garantir rentabilidade da produção de etanol, especialmente 
em um contexto de pressão crescente de custos nessa atividade. E mais: essa alternativa não apresenta prejuízos 
ambientais significativos sobre o etanol brasileiro” (Milanez et al., 2014, p. 190). Esta integração pode esbarrar na 
necessária desmontagem de alguns equipamentos da fábrica para reforma e manutenção periódicas na entressafra 
do processamento de cana.
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Por conseguinte, atribui-se à menor tributação e à contenção dos preços da 
gasolina no mercado interno a perda de competitividade da produção alcooleira.34 
A conclusão implícita que traz este raciocínio é que tal produção depende de níveis 
maiores de preços da gasolina ou de subsídios que viabilizem o mercado de álcool. 
Esta interpretação lembra as críticas já apresentadas neste texto acerca do advento 
e da trajetória do Proálcool.

 É de amplo conhecimento que subsídios são comuns na produção de ma-
térias-primas (beterraba, canola, milho, girassol etc.) para a obtenção de etanol 
e de biodiesel na União Europeia. Contudo, como se sabe, eles beneficiam, em 
boa medida, os agricultores familiares que caracterizam as estruturas agrárias dos 
países de tal zona.

Em diversos países, a energia é subsidiada, mesmo quando não há concor-
rente, como a oriunda de fonte fóssil. O montante de subsídios a este tipo de 
energia situou-se em 9,2% do produto interno bruto (PIB) na Venezuela, em 
2011, e em 3,3%, nos Estados Unidos; no Brasil, em 0,2%, mas aumentou os 
destinados à energia elétrica, os quais deverão atingir 0,4% do PIB em 2014 
(Borges, 2014).

A produção canavieira na zona da mata dos estados nordestinos, principal-
mente, é dependente de subsídios. Uma (nova) subvenção estatal foi pleiteada 
pelos produtores locais de cana (e por suas entidades representativas) e finalmente 
concedida nos últimos anos.35 Este tipo de apoio foi iniciado no final da década de 
1960, interrompido recentemente durante algum tempo e sua retomada é justifica-
da, assim como no passado, com base no argumento (expressado pelos produtores 
locais e seus representantes no Congresso Nacional) de que é fundamental para 
a manutenção dos empregos gerados pela produção local, não obstante o fato de 
que tal produção é menos eficiente que a do Centro-Sul do país.36

34. A demanda dos produtores de álcool foi atendida recentemente pelo governo federal: o retorno da Cide, somado 
ao reposicionamento de alíquotas do PIS/Cofins, provocou impacto de R$ 0,22 no preço da gasolina. Além disso, no 
dia 16 de março a mistura de anidro à gasolina passou de 25% para 27%. Este aumento demorou para ser efetivado 
devido à relutância da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) em concordar com ele.
35. A média das subvenções nas safras de 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 foi de R$ 65,68 milhões, beneficiando 
a média de 16.870 produtores, sendo que a média do número de operações foi de 34.379, o que significa que um 
mesmo produtor beneficiou-se de diversas operações. Os estados mais contemplados foram Pernambuco e Alagoas.  
O Rio de Janeiro aparece apenas na safra de 2008/2009. Na safra de 2010/2011, o estado da Bahia foi o que teve 
maior parcela (57,3%) da produção subvencionada (Santos e Caldeira, 2013).
36. Rosa (2013, p. 100) considera positiva a ampliação das disparidades entre as regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste 
no tocante não somente à produção de álcool, “mas também em termos do baixo nível de tecnologias adotado ou 
da falta de adesão a boas práticas socioambientais”. Assim, cabe questionar a manutenção da produção de cana e 
de seus derivados na zona da mata, principalmente em Pernambuco, em decorrência da topografia local, do diminuto 
tamanho de muitos fornecedores e de suas práticas ou sistemas de produção, além da longevidade dos equipamentos 
usados pelas usinas locais. Algumas já fecharam, o que permitiu inclusive a destinação de áreas para assentamentos 
de trabalhadores sem terra. Enfim, não há como negar a conveniência ou mesmo a necessidade de políticas públicas 
e de ações privadas que permitam uma diversificação do uso das terras naquelas condições.
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Um aspecto que permeia esse momento e sua crise é a capacidade de oferta 
do bem concorrente – petróleo e derivados. Os dados da tabela 10 evidenciam 
que as menores evoluções nos indicadores de produção de petróleo ocorreram na 
capacidade instalada de refino de petróleo e na importação de petróleo.37 Os demais 
dados, contudo, sinalizam evolução favorável de nossa indústria petrolífera depois 
de 1970. A produção brasileira de petróleo fez recuar parte relativa da importação, 
após a década de 1980. E como se sabe, quanto maiores os preços internacionais, 
maior a viabilidade da exploração de nossas reservas38 e vice-versa. Este cenário, 
a depender do aumento do refino para extração de gasolina, não é vantajoso para 
o etanol. Quanto ao gás natural, sua importação cresceu significativamente nos 
últimos anos, aproximando-se da metade de nossa produção. 

TABELA 10 
Reservas, produção e importação de petróleo e gás natural – anos selecionados

Item 1970 1980 1990 2000 2013

Reservas de petróleo (em 103 m3) 120.730(1975) 209.540 717.516 1.345.746 2.340.100

Reservas de gás natural (em 106 m3) 25.936(1975) 52.544 172.018 220.999 433.958

Produção de petróleo (em 103 tep) 8.161 9.256 32.550 63.849 104.762

Produção de gás natural (em 103 tep) 1.255 2.189 6.233 13.185 27.969

Importação de petróleo (em 103 tep) 17.845 44.311 29.464 20.537 20.373

Importação de gás natural (em 103 tep) 0 0 0 1.945 14.926

Capacidade instalada de refino petróleo (m3/dia) 164.200(1974) 233.100 241.40 294.025 334.433

Fonte: Balanço Energético Nacional 2013 (BEN) (EPE/MME, 2014).

Cabe lembrar que a interpretação desses aspectos dinâmicos da cadeia do 
petróleo não implica, obviamente, a defesa da indústria de combustíveis de origem 
fóssil frente à indústria do etanol ou de energias renováveis. Há de se ter em conta 
o problema ambiental, principalmente face aos menores impactos das alternativas 
energéticas que estão surgindo, o que inclui o álcool. Por isso, a promoção da 
competitividade do etanol, bem como medidas de dinamização da produção e da 
gestão empresarial devem ser acompanhadas de políticas de não subsídio à gasolina. 

37. Barros et al. (2012, p. 45) mostram que foi depois de 1988 que o refino passou a crescer abaixo do crescimento do 
consumo diário dos derivados de petróleo no Brasil. Em 2012, todas as refinarias brasileiras processaram petróleo em 
montantes que se situaram bem próximos da capacidade de refino. Ver Rosa (2013, p. 77).
38. Cabe ressaltar a importância do pré-sal. Yergin (2014) considera que “se o desenvolvimento ocorrer mais ou menos 
conforme o planejado e não houver grandes decepções, o Brasil poderá, dentro de quinze anos, produzir quase 6 milhões 
de barris/dia, o dobro da produção atual da Venezuela. O investimento seria enorme – US$ 500 bilhões ou mais –, mas 
faria do Brasil um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tornando-se um dos alicerces da oferta mundial de 
energia nas próximas décadas” (Yergin, 2014, p. 265-266). Para Barros et al. (2012, p. 49), “seria um erro estratégico 
o Brasil, com o pré-sal, cair na tentação de aumentar o consumo de derivados de petróleo”. Tal opinião tem sua pro-
cedência, especialmente quanto ao problema ambiental, mas cabe perguntar o que vai viabilizar os investimentos que 
foram e estão sendo feitos relacionado a tal descoberta. Em recente entrevista, Yergin (apud Costa, 2015) manifestou 
o entendimento de que, face aos progressos conseguidos pelos Estados Unidos na exploração do xisto, os preços do 
petróleo tenderão a situar-se não muito além dos US$ 50/barril, o que vai obrigar, segundo ele, a Petrobras a rever seu 
cronograma de exploração do pré-sal.
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A tabela 11 apresenta dados do consumo de álcool hidratado, de gasolina 
e de diesel decorrentes do sistema de transporte no Brasil entre 2004 e 2013. 
Contém também dados sobre o licenciamento de veículos automotores segun-
do o uso de combustível. Entre os maiores crescimentos estão o licenciamento 
de veículos flex e o consumo de álcool hidratado. Isto lembra um problema do 
passado recente: caso sejam dadas as condições, se os proprietários de todos estes 
veículos usassem (ou vierem a usar) este combustível é certo supor que a oferta 
interna tornar-se-ia insuficiente e haveria necessidade de se recorrer à importação 
de maiores quantidades.39 

TABELA 11
Consumo de alguns bens pelo sistema de transporte e dados sobre o licenciamento 
de veículos automotores – Brasil

Item Unidade
Média de 2004, 

2005 e 2006
Média de 2011, 

2012 e 2013
Crescimento

Consumo de álcool anidro no transporte 103 m3 6.763,00 8.626,67 27,56%

Consumo de álcool hidratado no transporte 103 m3 5.862,00 12.228,33 108,60%

Consumo de gasolina no transporte 103 m3 18.069,33 30.240,33 67,36%

Consumo de diesel de petróleo no transporte rodoviário 103 m3 30.615,67 41.195,67 34,56%

Licenças de veículos novos movidos a gasolina Unidade 697.180 279.947 -59,85%

Licenças de veículos novos flex fuel Unidade 856.939 3.060.086 257,09%

Licenças de veículos novos movidos a diesel Unidade 173.696 393.976 126,82%

Fonte: Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2014 (Anfavea, 2014).

Acerca das intervenções estatais no mercado, nos últimos anos, observa-
-se que os preços internos, medidos em dólares, que menos se elevaram foram 
os da gasolina e do óleo diesel, seguidos do preço do gás liquefeito de petró-
leo (tabela 12). Entretanto, o preço médio do álcool hidratado em moeda 
nacional,40 recebidos pelas usinas paulistas em junho de 2004 e em junho de 
2013, elevou-se acima da inflação do período, considerada a partir de dois 
índices do IBGE. 

39. A possibilidade de falta de álcool foi objeto de preocupação de funcionários do BNDES (Milanez et al., 2012).
40. Destaca-se aqui o caso do álcool hidratado porque, embora o álcool anidro também tenha seu preço (e, portanto, 
rentabilidade) igualmente afetado pela política de preços voltada à gasolina, o fato é que sua mistura a esta minora 
o problema, já que ela é comercializada a preços maiores. Segundo dados da Petrobras citados por Buscarini e Cesca 
(2012, p. 2), o custo do etanol anidro compõe apenas 10% do preço da gasolina C. É amplamente conhecida a relação 
técnica de eficiência energética que impõe ao preço do álcool hidratado a restrição de situar-se no máximo a 70% do 
preço da gasolina.
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TABELA 12
Evolução de preços correntes de algumas das principais fontes de energia usadas – Brasil

Fonte Referência Média de 2004, 200 e 20062 Média de 2011, 2012 e 2013

Petróleo importado US$/barril 60,5 115,6 (191,1)

Óleo diesel US$/m3 689,0 1.115,3 (161,9)

Gasolina US$/m3 940,0 1.451,0 (154,4)

Óleo combustível US$/t 280,3 540,3 (192,8)

GLP US$/t 965,3 1.595,0 (165,2)

Gás natural combustível US$/103m3 155,0 614,3 (396,3)

Eletricidade industrial US$/Mwh 76,3 168,7 (221,1)

Eletricidade residencial US$/Mwh 124,3 231,3 (186,1)

Etanol hidratado US$/m3 555,0 1.042,7 (187,9)

Preço do álcool hidratado combustível 1 R$/litro Média de 6/2004: 0,54 Média de 6/2013: 1,14 (211,11)

Inflação apurada pelo IPCA/IBGE
Número do 
índice

Junho de 2004 = 100,00 Junho de 2013: 161,07

Inflação apurada pelo INPC/IBGE
Número do 
índice

Junho de 2004 = 100,00 Junho de 2013: 160,52

Fontes: Balanço Energético 2013 (MME, 2014); CEPEA/ESALQ;41 IBGE.42

Notas: 1 Trata-se da média dos preços semanais recebidos pelas usinas de São Paulo (sem frete, ICMS e PIS/Cofins). 
2  Média igual a 100.

Acerca dos dados da tabela 12, cabe lembrar que os produtores alegam que 
são medidas tomadas pelos distribuidores que geralmente provocam oscilações 
no preço do álcool e que, portanto, são os distribuidores que mais se beneficiam 
dessas oscilações, enquanto os fornecedores de cana e os usineiros arcam com os 
aumentos nos custos de produção. Esta parece ser uma das razões que levou o 
grupo empresarial Cosan, maior empresa produtora de etanol do país, a atuar na 
distribuição, logística e diversificação produtiva especializada.

Dados do Balanço Energético Nacional (MME, 2014, p. 140) mostram que o 
preço corrente do petróleo importado aumentou de US$ 48,6/bep em 2004 para 
US$ 111,4/bep em 2013 e a relação preço da gasolina/preço do álcool caiu de 1,1 
para 0,9 no mesmo período. Esta queda pode ser tomada como um indicativo da 
procedência da queixa dos produtores setoriais.43

Como observa Bressan Filho (2010), a consolidação do mercado de etanol no 
Brasil depende do convencimento de consumidores e produtores de que “a postura 
individualista, praxe da maior parte dos demais setores da economia, não é a forma 

41. Esalq, indicador semanal do etanol. Disponível em: <http://cepea.esalq.usp.br/etanol/?page=401&Dias=15>.
42. IBGE: Séries históricas IPCA e INPC. Disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/
inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm>. 
43. Mas o problema tem outros componentes. Matéria jornalística recente destacou que “aliada à má gestão de uma 
boa parte das empresas, o não reajuste dos preços da gasolina, que tirou a competitividade do etanol, afetou grande 
parte das usinas. Neste ano, a queda dos preços do açúcar piorou a situação das empresas” (Scaramuzzo, 2014).
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mais adequada de lidar com combustíveis de uso geral”, o que depende, segundo 
o autor, da superação do “comportamento tradicional” e de “velhos preconceitos” 
no contexto de uma ação coordenada que faça “parte da agenda do setor privado 
e dos gestores públicos da nossa política energética” (Bressan Filho, 2010, p. 4).  
De fato, de acordo com o conjunto de observações tecidas ao longo deste texto, isto 
é necessário, principalmente, se se quer tal consolidação sem recorrer a subsídios 
e sem impactos inflacionários.44

4 OBSERVAÇÕES FINAIS

A longa história da utilização do álcool como fonte de energia auxiliar para a mo-
vimentação de pessoas e cargas no Brasil, que começou em 1931 e foi significati-
vamente ampliada depois de 1975, deixa uma lição muito clara: mais importante 
do que constituir um mercado é estar atento para suas relações com mercados 
correlatos e, principalmente, é necessário investir em sua consolidação. Esta só 
pode ser feita com uma incessante melhoria tecnológica, especialmente quando 
as relações entre estes mercados envolvem ações, decisões e comportamentos de 
agentes econômicos, sociais e políticos (sejam do setor privado sejam público), 
que são externos a uma dada economia ou sociedade. Esta interpretação é mais 
importante quando se quer evitar a volta de problemas econômicos ou sociais que 
demandaram enorme esforço para serem minorados, quando não vencidos.

O que este texto procurou deixar explicitado é que o problema atual (após 
2003) do mercado de etanol hidratado para consumo isolado como combustível, 
tal como no passado recente (1975-2002), enfrenta o mesmo obstáculo: o da 
competição com um dos dois principais derivados do petróleo usados no Brasil. 
A solução deste problema passa pela definição de quem arcará com o custo de sua 
viabilização, a qual depende tanto de subsídio (ao produtor ou ao consumidor) como 
de nível de preço maior para a gasolina (via aumentos regulares ou recomposição/
ampliação da tributação), o que, por conseguinte, impacta o nível de inflação interna. 
Tal situação, como se sabe, impõe parâmetros, restringe as opções, e dificulta a 
definição quanto à inserção deste ou daquele bem no contexto da matriz energética 
do Brasil, principalmente quando envolve mudanças mais profundas em aspectos 
estruturais da economia, tal como o do sistema de transportes.

A trajetória explicitada do setor mostrou que, no passado, os subsídios con-
cedidos beneficiaram muito mais os produtores e que, não obstante os aspectos 
favoráveis de avanços tecnológicos gerados e difundidos, não conseguiram alcan-
çar e garantir a competitividade, o que foi agravado ora pelo recuo dos preços 

44. Posicionando-se contrário à nova ação governamental para ajudar as usinas em dificuldades, o ex-presidente da 
Unica, Eduardo Carvalho, em recente entrevista (Ferreira, 2015) afirmou que “não vamos construir um país decente se 
a sociedade tiver que tirar recurso para salvar usineiro”. 
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internacionais do petróleo, ora pela intervenção do Estado. Isto em boa medida 
se relacionou com o reforço de estrutura herdada, que até bem recentemente 
decorreu de comportamentos e de ações tanto privadas como públicas. A situa-
ção presente tornou-se mais complexa exatamente porque o patamar mais alto 
do preço do petróleo nos últimos anos viabilizou a prospecção e a significativa 
ampliação de nossas reservas (conhecidas), bem como de nossa produção de 
derivados, a qual pode ser ainda mais elevada com base no aproveitamento do 
pré-sal e desde que investimentos no refino sejam feitos.

Há um aspecto – que não pôde ser aqui tratado – que é muito importante 
para o futuro próximo do mercado de derivados de petróleo e de álcool: trata-
-se da crescente substituição dos atuais veículos movidos com base neles pelos 
denominados híbridos, que são movidos principalmente pela energia elétrica 
obtida nas células de combustível, que usam o hidrogênio.45 Outras tecnologias 
envolvendo as etapas agrícola e industrial do etanol também sinalizam, junta-
mente a mudanças e avanços na gestão empresarial, que a dinamização produtiva 
em diversas frentes é tanto resposta para a atual crise quanto caminho natural 
para o futuro do setor.
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