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RESUMO 

 

O modelo brasileiro de utilização de recursos provenientes de biomassa pode ser 
considerado como referência na utilização em substituição da matriz energética. 
Dentre eles o etanol vem se destacando como uma fonte de bioenergia cada vez 
mais utilizada, principalmente na frota de veículos, tal incentivo vem sendo 
sedimentado ao longo de quase quatro décadas desde a primeira crise do petróleo 
com a implantação do PROALCOOL até o desenvolvimento e a aplicação da 
tecnologia de carros bicombustíveis conhecidos como veículos flex, que hoje 
representam aproximadamente 90% dos automóveis vendidos. O presente trabalho 
buscará identificar a existência de uma relação entre os indicadores de produção de 
automóveis, o aumento de produção de etanol e as variáveis macroeconômicas 
pelos índices de INCC, IPCA e IGP-M que são amplamente conhecidos e 
reconhecidos pelo governo, empresários e população. Foi utilizada a técnica 
multivariada de regressão e correlação com auxilio do software SPSS. Os resultados 
sugerem que existe uma correlação entre os índices macroeconômicos mais baixos 
e o aumento da produção de automóveis e de etanol.  

 

 

Palavras Chave: Cana-de-Açúcar – Etanol – Automóveis – Índices 

macroeconômicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Brazilian model of resource utilization from biomass can be considered as a 
reference as a replacement for the energy mix. Amongst them, ethanol has been 
shining through as an increasingly bio-energy source mainly in the fleet of vehicles. 
Such incentive has been sedimented throughout four decades since the first oil crisis 
with the implementation of PROALCOOL Program until the development and 
application of the dual-fuel vehicles known as flex-fuel vehicles that today represent 
roughly 90% of sold vehicles. The present work is going to search and identify the 
existence of a relation among the automobile production indexes, the increasingly 
ethanol production and the variable macroeconomic indexes INCC (National Civil 
Construction Index), the IPCA (National Prices Index for Consumer) and the IGP-M 
(National Prices Index for Market) that are widely known and well recognized by the 
government, entrepreneurs and population. It was used the multi-varied regression 
and correlation technique with SPSS software support. The results suggest that there 
is a correlation among low macroeconomic indexes and increasingly automobile and 
ethanol production. 

 

Key-words: Sugarcane – Ethanol – Automobile – Macroeconomic Indexes 
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1 INTRODUÇÂO 

 

1.1 Tema e Problemática  

 

 Nos quatro séculos de cultivo, a cana-de-açúcar, provou ser um produto 

versátil, seja para a manutenção do consumo interno ou como uma commoditie para 

exportação cujo produto principal é o açúcar. Entre altas e baixas de preço no 

mercado internacional, o Brasil sempre destacou-se como um dos principais 

fornecedores deste produto. Segundo Correa Neto (2002, p.7) “o setor 

sucroalcooleiro figura entre as mais tradicionais e antigas indústrias não extrativas 

de manipulação e processamento de biomassa no Brasil e a cana-de-açúcar é 

desde o período colonial, a cultura mais amplamente desenvolvida”. 

   

  O álcool hidratado e o anidro passaram a ter uma relevância nos últimos 

quarenta anos, mais precisamente com a primeira crise do petróleo. Para Lirio 

(2006), este mercado é influenciado diretamente pelo preço do petróleo, seu preço 

tem relação direta com a oferta do produto, sendo que as usinas brasileiras 

possuem flexibilidade na produção de álcool e açúcar.  

 

  Neste sentido, o setor sucroalcooleiro brasileiro, historicamente sempre 

ocupou posição de destaque. Segundo estudo de Neves (2010), desenvolvido pela 

Markestrat (Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e Estratégia da USP), o 

setor em 2008 gerou riqueza na ordem de US$ 28,15 bilhões correspondendo a 

aproximadamente 2% do PIB e se somados aos diversos sistemas de produção 

agroindustrial chega-se ao valor de US$ 86,8 bilhões. O setor mantém ainda 1,28 

milhões de postos de trabalho formais com uma massa salarial de US$ 738 milhões.  

 

 Este cenário promissor nada mais é que uma nova oportunidade advinda em 

primeiro momento com a crise do petróleo na década de 70 com a implantação do 

PROALCOOL (Programa Nacional do Álcool), posicionando o Brasil na vanguarda 

da tecnologia com um combustível de fonte renovável para motores de combustão 

interna.  
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  Com o primeiro choque do petróleo, o álcool despontou como uma alternativa 

energética diante da política de expansão do governo no segmento automotivo, 

segundo Shikida (1999, p.73) “a alternativa do álcool combustível foi bem formulada, 

nas esferas de interesses privados e públicos, isto não se verificou para outra opção 

energética”.  

 

A “orquestração” de interesses para viabilizar o PROALCOOL 
englobou os empresários das usinas e destilarias, o Estado, o setor 
de máquinas e equipamentos e a indústria automobilística. Para os 
usineiros tratava-se de diversificar a produção, de “criar” um novo 
mercado diante das frequentes crises da economia açucareira. 
(SHIKIDA, 1999 P. 73)  
 

    

  A dependência do petróleo não se limitava somente ao contexto brasileiro, 

uma vez que a crise estendeu-se a outros países cujo processo de industrialização e 

crescimento pautava-se no combustível fóssil, afetando diretamente a balança 

comercial e consequentemente o mercado interno. 

 

  Diante deste cenário Silva (2008) destaca que o governo federal tenha 

liberado cerca de 7 bilhões de dólares no período de 1975 a 1989 como forma de 

subsídio, ficando a cargo da Petrobrás o transporte, armazenamento, distribuição e 

a mistura do etanol a gasolina. Além disso, o PROALCOOL serviu de base para 

estimular novas pesquisas no campo tecnológico seja para motores de combustão 

interna, na agricultura e nos insumos industriais provenientes da cana-de-açúcar.  

 

  Em primeiro momento o governo brasileiro, como medida para estimular o 

segmento sucroalcooleiro, parametrizou por meio do PROALCOOL, o aumento do 

percentual de AEAC (Álcool Etílico Anidro Combustível) na mistura com a gasolina 

sem necessidade de mudança na estrutura dos motores de combustão.   

 

  Com o segundo choque do petróleo em 1979, ocasionado pelo conflito no 

Oriente Médio, o preço do barril de petróleo triplicou atingindo cerca de US$ 30 o 

barril. Segundo Shikida (1999, p.75) “diante de uma majoração das taxas de juros 

internacionais, acelerou-se à implementação do uso do álcool hidratado como 

combustível único e deu-se mais ênfase a implantação de destilarias autônomas”. 
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Desta forma o governo adota medidas de incentivo e a criação de organismos para 

estimular o programa como Conselho Nacional do Álcool (CNAL) e a Comissão 

Executiva Nacional do Álcool (CENAL).  

  

  Tais medidas por meio de criação de organismos para o segmento, 

associadas aos investimentos do governo federal, tais como:  incentivos à pesquisa 

e desenvolvimento na agricultura e no setor automotivo, embora emergenciais, 

impulsionaram o segmento de forma gradativa, consolidando o setor na economia 

brasileira.  

 

  Dentre algumas medidas adotadas pelo governo para aumento da produção 

de etanol, a implantação de destilarias autônomas para as quais, conforme Silva 

(2008), os incentivos pelos financiamentos chegavam a 80% do investimento fixo e 

consequentemente iniciou-se a produção de automóveis movida a etanol. Silva 

destaca ainda (2008, p.91) que “a proporção de carros a álcool no total de 

automóveis, para passageiros e de uso misto, produzidos no país, aumentou de 

0,46% em 1979 para 26,8% em 1980, atingindo um teto de 76,1% em 1986”.  

 

  No decorrer da década de 80, o governo por meio de programas de incentivo 

à indústria automobilística e aos produtores, impulsionou tanto o setor automotivo 

quanto ao setor agroindustrial da cana-de-açúcar. Segundo Szmrecsányi (1991), 

“nos primeiros dez anos de Próalcool, a produção brasileira de álcool aumentou a 

uma taxa média de 35% ao ano, sem que o setor deixasse de produzir volumosas 

quantidades de açúcar, tanto para a exportação como para o mercado interno”. 

  

  A década de 90 é marcada pela segunda fase do processo de incentivo a 

produção de cana-de-açúcar com a desregulamentação e o fim das atividades do 

IAA – Instituto de Açúcar e do Álcool. Szmrecsányi (1991) reitera que durante 

décadas foi o órgão do governamental que determinava os limites de produção e de 

exportação no segmento, que de um lado os agricultores recebiam subsídios e 

proteção por parte do estado em relação ao preço, mas por outro o governo assumia 

o ônus dos eventuais prejuízos decorrentes da volatilidade do mercado.    
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  Mesmo com a falta de controle governamental, ainda no decorrer da década 

de 90, o setor passou por uma série de mudanças que favoreceram principalmente 

no que se refere à otimização de custos de produção envolvendo toda a cadeia 

produtiva, bem como o aumento da produtividade por melhoria genética e do nível 

de eficiência. 

 

Podem ser citados os resultados obtidos no período de 1975-2000 no 
estado de São Paulo. Os números de produtividade agrícola indicam 
aumentos de 33%, em toneladas de cana por hectare; a qualidade da 
matéria prima evoluiu 8%, medida em teor de açúcar na cana; 
observaram-se ganhos de 14% na conversão dos açucares na cana 
pura (etanol) e de 130% na produtividade de fermentação medidas 
em metros cúbicos de etanol por metro cúbico de reator dia. 
(MACEDO 2007, p.158) 

 
 

  O inicio do séc. XXI é marcado pelo retorno do etanol a posição de destaque 

como combustível, em parte devido às oscilações do preço do petróleo no mercado 

internacional, mas também como fonte de energia alternativa ao combustível fóssil, 

como uma das maneiras de contenção dos chamados GEE (Gases de Efeito 

Estufa). Para Macedo (2007, p. 157), “os países comprometidos com as metas do 

Protocolo de Kyoto, o uso de bicombustíveis representa uma das formas mais 

efetivas de reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa associadas ao 

consumo energético no setor de transporte”.  

 

 O atual cenário contempla o Brasil em uma posição estratégica no campo 

tecnológico e como grande produtor mundial no desenvolvimento global de uma 

fonte alternativa de energia. Para Macedo (2007) a produção associada ao uso do 

etanol no Brasil pode ser considerada um bom exemplo para o mundo na introdução 

de energia de uma fonte renovável em grande escala de produção.  

 

   Diante desta perspectiva, o estudo em questão, analisará a relação e 

correlação entre algumas variáveis macroeconômicas como o IGPM, INCC e IPCA e 

sua correlação com os indicadores de produção da indústria automobilística e de 

produção de etanol. A proposta é analisar a existência de uma correlação e o grau 

entre os indicadores, verificando suas particularidades no contexto geral e em cada 

uma delas.  
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1.2 Problema da Pesquisa  

 

  Existe uma relação entre o aumento da quantidade da produção de veículos 

bicombustíveis (flex) e a produção de etanol? 

 

   

 1.3 Objetivo Geral 

 

  Identificar se existe relação entre as variáveis macroeconômicas do mercado 

brasileiro, o aumento da produção de automóveis e a produção de etanol.  

 

 

 1.4 Objetivos Específicos  

 

a) Verificar se o aumento da venda de automóveis está relacionado com o aumento 

da produção de etanol; 

b) Analisar se existe uma correlação entre as variáveis macroeconômicas e de 

produção; 

c) Analisar a correlação entre as variáveis macroeconômicas; 

d) Analisar a correlação entre as variáveis de produção; 

e) Revisão bibliográfica dos indicadores econômicos e da produção de automóveis 

a partir de 1999, utilizando-se do IGP-M, IPCA e INCC.   

 

 

1.5 Justificativa  

 

  O objeto de estudo estará fundamentado na indústria automobilística e no 

setor sucroalcooleiro especificamente na produção de etanol, ambos de importância 

vital para o desenvolvimento do país e com diversos autores que dedicam estudos 

nos respectivos setores da economia. Cabe salientar que a agricultura da cana-de-

açúcar está presente desde o inicio da colonização em primeiro momento com a 

produção de açúcar e atualmente possui um destaque internacional como o etanol, 

como combustível de uma fonte renovável de energia.  
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  O segmento sucroalcooleiro que se apresenta em franca expansão, segundo 

estudo de Neves (2010) desenvolvido pela Markestrat (Centro de Pesquisas e 

Projetos em Marketing e Estratégia da USP), setor gerou riqueza na ordem de US$ 

28,15 bilhões correspondendo a aproximadamente 2% do PIB e se somados a aos 

diversos sistemas de produção agroindustrial chega-se ao valor de US$ 86,8 

bilhões. O setor mantém ainda 1,28 milhões de postos de trabalho formais com uma 

massa salarial de US$ 738 milhões. 

 

  Ressalta-se também a importância do setor automobilístico desde a sua 

gênese na década de 50 com a instalação da primeira indústria na região do grande 

ABC, por Juscelino Kubitschek dentro de seu programa de governo. Segundo 

Bresser (1968, p.45), “neste período o fenômeno econômico fundamental é a 

implantação de uma poderosa indústria automobilística que partindo praticamente da 

estaca zero em 1955, em 60 já produzia 133.078 veículos com índice de 

nacionalização de 90%”. Atualmente, segundo dados da ANFAVEA de 2009, a 

indústria automotiva representa 19,8% do PIB com um faturamento de US$ 2,721 

milhões, gerando 124.478 empregos diretos.  

 

  Desta forma, justifica-se o estudo devido à importância para os setores 

pesquisados da economia brasileira devido a sua representatividade, bem como as 

perspectivas de crescimento de ambos os segmentos.  

 

 

 1.6 Hipóteses do Trabalho  

 

  Com o advento de novas tecnologias associadas à politicas governamentais, 

os carros flexíveis se consolidam no mercado brasileiro. Para Goldemberg (2007, p. 

163) “a tecnologia de produção de etanol de cana-de-açúcar no Brasil avançou de 

modo importante nos últimos trinta anos e nos próximos dez ou vinte anos, o uso 

eficiente de biomassa de cana poderá aumentar significativamente a gama de 

produtos e seu valor”. 

 

  O inicio da produção de automóveis flexíveis a partir de março de 2003, vem 

consolidar esta tecnologia, uma vez que no contexto brasileiro, os motores não 
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passaram por adaptações para o uso de ambos os combustíveis (etanol e gasolina). 

Conforme Nigro (2010 p.156) “o veiculo flex, lançado em 2003 e que hoje responde 

por cerca de 90% das vendas, é o ponto alto da história de sucesso do etanol 

brasileiro nesta década”.  

 

  O crescimento das vendas das indústrias automobilísticas associadas ao 

aumento da produção de etanol, decorrente das ações governamentais e da nova 

tecnologia, impulsionou o segmento sucroalcooleiro e em decorrência o 

automobilístico. Esta relação se consolida com indicadores econômicos favoráveis, 

com o aumento do consumo, face aos índices baixos de inflação.  

 

  Ressalta-se um futuro promissor, seja no âmbito nacional como no 

internacional, onde acordos poderão surgir no segmento sucroalcooleiro com países 

desenvolvidos, na transferência desta tecnologia, principalmente com aqueles 

comprometidos com o protocolo de Kyoto para redução de gases de efeito estufa.  

 

 

1.7 Limitações do Trabalho  

 

 O estudo limitará em responder as questões partindo-se das hipóteses 

apresentadas em função da metodologia especificada e com base nas variáveis 

estudas. É fato a existência de outros indicadores macroeconômicos que poderão 

impactar no presente estudo, influenciando direta ou indiretamente os resultados. 

Cabe aqui uma oportunidade de reflexão para estudos futuros, partindo-se do 

presente trabalho.  

 

Os conceitos, definições e estudos terão como base diversos autores tais 

como: Bresser Pereira, Celso Furtado e Prado Junior para a fundamentação 

econômica e José Goldemberg, Macedo, Eduardo Leão de Sousa, Scmrecsanyi e 

Corrêa Neto para a caracterização do setor sucroalcooleiro.  O referencial teórico 

inclui outros pesquisadores, institutos de pesquisa, relatórios governamentais e de 

entidades de classe, onde cada pesquisador ou órgão possui uma linha de pesquisa 

e de condução dos estudos. Na maioria dos casos com viés positivista.  
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1.8 Estrutura do Trabalho  

 

  O presente trabalho foi dividido em quatro capítulos. No capítulo um foi 

apresentado um breve panorama do setor, a problemática do tema e a metodologia 

da pesquisa.  No capítulo dois desenvolveu-se toda a fundamentação e o referencial 

teórico do segmento sucroalcooleiro, um breve histórico, sua importância e 

perspectivas futuras, referenciando os autores mais relevantes da área com suas 

publicações em livros, resultados de pesquisas em institutos e associações de 

classe, bem como em artigos em revistas especializadas e periódicos.  

 

  Ainda no capítulo dois referencio-se questões relacionadas à energia e a 

matriz energética brasileira, fundamentou-se os indicadores macroeconômicos e os 

de produção utilizados no trabalho.  

 

  O capítulo três fundamentará a analisará empiricamente a metodologia a ser 

aplicada para compilação dos dados por meio da análise multivariada, os dados 

serão coletados e distribuídos mês a mês partindo do ano de 1999 até o final do ano 

de 2009. As fontes de dados serão institutos de pesquisa e associações de classe 

cujas informações são fidedignas, refletindo a veracidade das informações. Serão 

apresentados os dados estatísticos e os resultados utilizando o software SPSS – 

Statistical Packge for the Social Sciences, que solidificará a hipótese do trabalho. 

 

  No capítulo quatro serão apresentadas algumas sugestões para trabalhos 

futuros além das considerações finais a respeito do tema e dos resultados obtidos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Análise Histórica do Setor Sucroalcooleiro 

 

   A cana de açúcar, desde os primórdios da colonização brasileira sempre foi 

um dos produtos agrícolas, cuja importância esta associada ao processo de 

territorialização e crescimento econômico brasileiro, figurando entre os principais 

produtores mundiais. Para Furtado (2007, p.37), “os resultados financeiros da 

colonização agrícola do Brasil abriram perspectivas atraentes à economia das novas 

terras”.  

 

 Mesmo com a concorrência do açúcar das Antilhas, o ciclo do algodão e o 

inicio do processo de industrialização no Brasil no final do século XIX, a cana-de-

açúcar sustentou-se como um dos principais produtos agrícolas até então, quando o 

café iniciou um novo ciclo de comercialização e de exportação de produtos 

agrícolas. Prado Junior (2006, p.169) destaca “a expansão do café neste período 

bem como a sua supremacia dos produtos agrícolas modernos.” Vale lembrar que a 

cultura da cana-de-açúcar destinava-se basicamente para a produção de açúcar, o 

álcool possuía participação insignificante.    

 

  Com a criação do IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool em 1933, a cana de 

açúcar passou por um novo ciclo de desenvolvimento e expansão, principalmente na 

região centro-sul, uma vez que a concentração de produção situava-se no nordeste, 

cujo transporte essencialmente marítimo no período entre guerras foi evitado devido 

a eventuais ataques na costa marítima, uma medida militar estratégica, desta forma, 

os grandes centros consumidores não estavam sendo supridos.  

 

  De acordo com Szmrecsányi (1991), os incentivos financeiros e 

administrativos do instituto auxiliaram na expansão da produção para as novas 

regiões a partir da década de 30. Assim, o estado de São Paulo iniciou seu processo 

de expansão da cultura de cana de açúcar estabelecendo várias usinas advindas 

dos pequenos engenhos que atendiam ao consumo local.  
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Depois da conjugação de fatores favoráveis, entre os quais 
salientamos a Revolução de 30 e a oportunidade de investimentos 
industriais proporcionadas pela manutenção relativa dos níveis da 
procura interna, durante a depressão, enquanto subiam 
violentamente os preços dos produtos importados, fatores esses que 
permitiam a deflagração da Revolução Industrial Brasileira, um novo 
conjunto de estímulos vem, a partir de 40, condicionar o 
desenvolvimento industrial brasileiro.  (BRESSER 1968, p. 36 e 37) 

 

  Conforme Bresser (1968), após a segunda guerra mundial a economia 

brasileira experimentou seu processo de industrialização, o qual auxiliou no 

desenvolvimento de diversos setores, incluindo o de cana de açúcar que foi 

auxiliado por esta nova etapa de desenvolvimento, mesmo com o retorno da 

produção dos mercados europeus no pós-guerra.  

 

  Desta forma, o pós-guerra auxilia a economia brasileira em função da 

reconstrução europeia uma vez que algumas commodities ainda não atendiam 

plenamente as demandas da comunidade europeia, beneficiando o segmento 

sucroalcooleiro. 

 

  A partir da década de 50, a expansão do setor teve seu acréscimo pelo 

aumento da demanda interna advinda do processo de urbanização e de 

industrialização dos grandes centros, bem como a atuação do IAA no controle e 

incentivo da produção de cana de açúcar. Bresser (1968) reforça o crescimento 

neste período com taxas de crescimento entre 1951 e 1955 com uma média de 5,7% 

a.a, e um crescimento da população em torno de 3,5% no mesmo período. Este 

crescimento reflete-se no segmento que, com o excedente de produção. Conforme 

Szmrecsányi (1991), o Brasil consegue retornar ao grupo dos maiores exportadores 

do produto, do qual deixou de participar a algumas décadas.  

 

  Neste cenário, a indústria automobilística se instala no Brasil a partir do final 

da década de 50 com o processo de industrialização acelerada, que conforme 

Bresser (1968, p. 46), “foi só com o governo de Juscelino Kubitschek que o estado 

brasileiro se transformou em um instrumento razoavelmente eficiente de 

desenvolvimento do pais.” Neste sentido, o crescimento brasileiro baseou-se na 

importação do petróleo cuja dependência econômica centrava-se nos valores baixos 

de compra do produto fóssil, dados do ONS (2009) - Operador Nacional do Sistema 
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Elétrico – destaca que a matriz energética em 1952 era de 28 %, passando para 45 

% em 1972, antes da crise cujo preço era majorado a pouco mais de 2 dólares o 

barril.  

 

 Ainda na década de 60 o setor sucroalcooleiro inicia com uma demanda 

crescente do açúcar, conforme Szmrecsányi (1991) o IAA confere prioridade ao 

abastecimento dos mercados externos, preferencialmente aos Estados Unidos. 

Desta forma, o setor passa por um processo de expansão de longo prazo com a 

incorporação do Plano de Expansão da Indústria Açucareira cuja execução iniciou-

se no inicio deste período.  

 

  Em contrapartida, em meados da década de 60, decorrente de uma 

superprodução de cana-de-açúcar, o setor passa por uma crise deflagrada pela 

redução da demanda e a queda dos preços no mercado internacional, paralelamente 

ao inicio de um processo recessivo no mercado interno decorrente da política 

econômica interna e da ditadura militar. Szmrecsányi (1991) ressalta que os preços 

do açúcar diminuíram em termos absolutos, sendo que os estoques tiveram um 

crescimento significativo na safra 1965/66.  

 

 No final da década de 60 e inicio da década de 70, Szmrecsányi (1991) 

destaca que os mercados, interno e externo de açúcar têm recuperação 

concomitante devido ao fato de o governo federal ter concedido apoio e incentivo ao 

setor por meio de três grandes programas de investimento e de incentivos públicos: 

o Programa Nacional de Melhoramento da Cana de Açúcar, popularmente 

conhecido como Planalçucar; o Programa de Racionalização da Indústria 

Açucareira; e o Programa de Apoio à Indústria Açucareira, sendo que os dois 

primeiros instituídos em 1971 e o terceiro dois anos após para substituir o segundo. 

 

 Veloso (2008) em seu artigo publicado na Revista Brasileira de Economia 

(RBE) destaca alguns pontos do período conhecido como “Milagre Econômico” que 

retrata o cenário pouco antes do primeiro choque do petróleo onde o país registrava 

um crescimento econômico médio de 11,1% a/a de 1968 a 1973 e uma dependência 

relativamente pequena na balança comercial correspondente a 9,78%. No inicio da 

década de 70, o álcool era considerado apenas como um subproduto da indústria 
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canavieira até o primeiro choque do petróleo em 1973, quando no primeiro dia de 

1974 o barril de petróleo passou de USD 2,84 para USD 13,00 gerando um impacto 

na balança comercial de USD 7 milhões positivos para USD 4,7 bilhões negativos 

com um comprometimento de 32,2 % das exportações comparativamente ao ano 

anterior.  

 

  Com o Decreto 76.593, de 14 de novembro de 1975, no governo do General 

Ernesto Geisel o Brasil iniciou um processo de mudança em sua matriz energética 

com o PROALCOOL – Programa Nacional do Álcool, cujo principal objetivo era 

buscar a diminuição da dependência do petróleo e seus derivados que representava 

60% dos 750.000 barris consumidos por dia proveniente do oriente médio.  Segundo 

Silva (2008, p. 65) “foi um ato da maior importância para o desenvolvimento do país, 

trazendo resultados incalculáveis e tronando-se o paradigma da criação de 

combustíveis alternativos e não poluentes.” Dentre as medidas deste decreto 

ressalta-se a modernização do parque industrial sucroalcooleiro como forma de 

expansão do setor, redução das disparidades regionais e o desenvolvimento social.  

 

  Tais medidas, embora com baixo impacto em primeiro momento, beneficiaram 

o segmento sucroalcooleiro com aporte de capital, vantagens fiscais e tributárias, 

benefícios aos proprietários de carros a álcool comercializados a partir de 1979, bem 

como incentivos para criação de novas usinas de cana de açúcar como forma de 

aumento da produção de álcool combustível. Conforme Szmrecsányi (1991) “uma 

justificativa oficial para o aumento da produção de álcool seria encontrar um 

substituto viável para a gasolina automotiva, aliviando assim a balança comercial 

ocasionado pela elevação dos preços internacionais do petróleo”.  

 

  Em contrapartida o setor automobilístico neste mesmo período enfrentava 

uma situação onde a perspectiva de crescimento poderia ser limitada uma vez que a 

política de crescimento brasileiro sustentava-se em investimentos no setor 

rodoviário. Para Shikida (1999) o carro movido a álcool seria uma alternativa para a 

expansão do transporte rodoviário, renovando a continuidade deste modelo de 

crescimento.  

  A partir da década de 80 o Proálcool teve uma fase de expansão acelerada 

em decorrência do segundo choque do petróleo em 1979, embora os impactos na 
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balança comercial não fossem percebidos, segundo Szmrecsányi (1991) “nos 

primeiros dez anos de Proalcool a produção brasileira de álcool aumentou a uma 

taxa média de 35% ao ano, sem que o setor deixasse de produzir volumosas 

quantidades de açúcar, tanto para a exportação como para o mercado interno.”  

 

  Por outro lado, neste mesmo período, os preços do petróleo tiveram uma 

queda substancial a partir de meados da década de 80, em contrapartida o Brasil 

tornava-se cada vez menos dependente das importações do petróleo, decorrente da 

substituição gradativa da matriz energética pelo álcool combustível, da exploração 

do petróleo e dos incentivos a produção de carros movidos a álcool.   

 

  O PRÓALCOOL consolidou-se no final da década de 80 e inicio da década de 

90 no segmento automobilístico, pelo número de vendas de carros a álcool no 

período de 1979 a 1989, segundo dados da ANFAVEA (2010), foram produzidos 

4.537.190 carros movidos a álcool, entre veículos automóveis e comerciais leves 

com um crescimento substancial, onde mais de 90% de carros novos eram movidos 

a álcool.  

 

  O inicio da década de 90 é marcada por uma mudança do cenário econômico, 

de um lado os preços do petróleo em queda tornou o álcool um produto de custo 

elevado para o governo, uma vez que se criaram muitos incentivos à produção e 

manutenção do programa, e de outro o preço do açúcar no mercado internacional 

tornou-se mais atrativo aos usineiros de maneira que a matéria prima cana-de-

açúcar passou a ter seu beneficiamento voltado a esta commoditie.  

 

  Szmrecsányi (1991) destaca os acordos entre indústria automobilística e 

governo pautados em incentivos fiscais e os preços com defasagem de 65% em 

relação à gasolina aos consumidores finais. Esta situação resultou  numa crescente 

escassez do produto e baixos estoques de álcool, levando a um desequilíbrio entre 

oferta e demanda resultando na necessidade de importação do produto na forma de 

etanol, como ressalta (SHIKIDA,1998).  

 

  Desde a sua implantação e os acordos com a indústria automobilística, onde 

iniciou a produção do primeiro carro a álcool em 1979, observou-se uma evolução, 
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pelas vendas consolidadas entre as montadoras, com aumentos sucessivos nas 

vendas até o final da década de 80, iniciando então a partir de 1989 sucessivas 

quedas até o final da década de 90, como fica claramente demonstrado no gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1 – Produção de Automóveis de 1979 a 1999 (Unidades) 

 

Fonte: ANFAVEA 

Elaboração: Autor 

 

 Embora o estado de São Paulo, conforme Shikida (1998) tivesse os melhores 

indicadores de produtividade, a década de 90 é marcada pela desaceleração da 

produção de álcool, não somente pelos fatores mencionados acima, como também 

pela disparidade de produtividade entre regiões que impactam nos custos de 

produção nacional, uma vez que usineiros de regiões do nordeste e centro sul se 

apoiavam nos recursos e incentivos do Estado, deixando em segundo plano as 

pesquisas e avanços tecnológicos do setor.  

 

  A partir de 1999 o preço do álcool como combustível passa a ser competitivo 

novamente, porém as vendas ainda não eram satisfatórias, tal como nos anos 80, 

uma vez que os motores eram desenvolvidos exclusivamente para um tipo de 

combustível. Segundo Nigro (2010) “em março de 2003 foi lançado o primeiro 

veículo flexível brasileiro, capaz de consumir etanol hidratado, gasolina C ou 

qualquer mistura entre dois combustíveis”. Esta revolução em termos tecnológicos 

trouxe ao mercado brasileiro uma opção de escolha no consumo de combustíveis, 
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uma vez que para Nigro (2010) ainda, a tecnologia brasileira baseou-se no conceito 

de não se modificar os motores de gasolina original.  

 

  Esta nova fase para o etanol com a introdução dos veículos bicombustíveis é 

um novo marco para o setor sucroalcooleiro, uma vez que 90% dos veículos 

produzidos pela indústria automobilística, segundo dados da Anfavea (2010), são 

automóveis bicombustíveis, totalizando mais de 9 milhões de veículos no período de 

2003 a 2009.   

    

 

2.2 Panorama do Setor Sucroalcooleiro 

 

 Os avanços tecnológicos podem ser pontuados ao longo de toda a história da 

cana-de-açúcar, por outro lado os mais relevantes podem ser considerados nas 

últimas quatro décadas com os diversos programas de incentivo iniciados pelo 

PROÁLCOOL. 

 

 Macedo (2007) destaca dois períodos distintos:  

 

 Entre 1980 e 1990 pode-se destacar a melhoria nos controles biológicos na 

produção de cana de açúcar, autossuficiência energética pela utilização de resíduos, 

a introdução de novas variedades de cana adaptadas às condições climáticas 

brasileiras e a utilização do etanol como combustível automotivo.  

  

  Em um segundo período entre 1990 a 2000, destaca a melhoria da logística 

de transporte e corte e cana, a mecanização da colheita, a automação industrial e o 

mapeamento do genoma da cana, como alguns dos principais fatores no processo 

de melhoria e avanços técnicos neste segmento.  

 

  Os resultados iniciais provenientes dos avanços tecnológicos neste período 

denotam claramente o foco no aumento da produtividade e em seus processos, 

posteriormente, sanado as questões relacionadas à produção, o foco voltou-se para 

a necessidade de uma maior eficiência em toda a cadeia produtiva.  
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O resultado global foi uma forte redução nos custos de produção, 
levando o etanol a uma situação em que praticamente não há 
necessidade de subsídios para competir com a gasolina, 
considerando o petróleo a preços acima de US$ 45 o barril. 
(MACEDO 2007, p.159) 

    

  O gráfico ilustra a evolução da produção de açúcar e etanol desde a safra de 

1991 a 2008 no Brasil.  

 

 

Gráfico 2 – Evolução da Produção de Açúcar e Etanol 

  

Fonte: IPEA DATA 

Elaboração: Autor 

    

  Com a capacidade técnica desenvolvida pelo Brasil, associada a questões 

socioambientais, o etanol pode ser considerado como uma das fontes de energia 

que poderão auxiliar não somente na redução de emissões de gases pelo petróleo, 

mas como uma alternativa a substituição da matriz energética com a possibilidade 

de transferência desta tecnologia a outros países. 

 

  Para Altieri (2010) o segmento sucroalcooleiro possui grandes perspectivas. 

No segmento automotivo a indústria brasileira configura com 11 marcas e mais de 

80 modelos que se utilizam da tecnologia do carro flex-fuel, com a possibilidade de 

em 2012, metade dos modelos da General Motors nos Estados Unidos serem 

produzidos com essa tecnologia.  



 32 

    

  Este cenário, segundo Altieri (2010) é um estimulo ao crescimento da 

produção do etanol no mercado brasileiro, pelo aumento da frota de veículos flex 

fuel e o maior interesse mundial pelo etanol.  

  

 

2.3 A Tecnologia do Etanol  

 

  É importante ainda destacar algumas questões técnicas envolvendo o etanol 

como combustível veicular, uma vez que estas características serão um fator 

decisivo na expansão da cultura da cana-de-açúcar e consequentemente da 

possibilidade de aumento da produção de etanol. Segundo Nigro (2010, p.158) “o 

principal vetor de desenvolvimento da tecnologia de motores a álcool na época era o 

aumento da eficiência energética, coerente com os aspectos estratégico e 

econômico que pautaram a criação do PROÁLCOOL.”  

 

  O etanol cuja formula molecular C2H6O, denominado também como álcool 

etílico, é uma substância que pode ser utilizada como combustível em motores de 

combustão interna, possuindo duas características básicas no país. Segundo a ANP 

(Agencia Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) podem ser classificados em 

AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível, utilizado na mistura com a gasolina e o 

AEHC – Álcool Etílico Hidratado Combustível, como etanol puro, utilizado 

diretamente nos veículos, cujas especificações técnicas estão dispostas nas portaria 

ANP nº 309, de 27 de dezembro de 2001 e Resolução ANP nº 36, de 6 de dezembro 

de 2005.  

   

  Conforme a legislação em vigência, existem parâmetros de mistura 

regulamentados para a composição dos teores sendo para o AEAC menos de 0,6% 

de água, enquanto para o AEHC de 6,2% a 7,4% de água, estas características 

estão disposto no Regulamento Técnico ANP nº 5 de 2001. 

 

   Embora seja uma questão estritamente técnica, é importante salientar tais 

características uma vez que, atualmente houve um grande progresso no 

desenvolvimento dos motores fabricados para este tipo de combustível.  
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A tecnologia automotiva esta suficientemente desenvolvida para 
permitir que veículos de etanol puro hidratado tenham desempenho, 
dirigibilidade, condições de partida a frio e durabilidade 
absolutamente similares aos motores a gasolina, especialmente em 
países com invernos moderados.  
(BNDES 2008, p.42)  

 

  Desta forma com a entrada da tecnologia de carros flex-fuel, onde os veículos 

são capazes de utilizar ambos os combustíveis, seja hidratado ou não em quaisquer 

proporções, abre-se um amplo mercado para a cultura da cana-de-açúcar e seus 

derivados, mais especificamente o etanol. Para o BNDES (2008), a utilização da 

mistura do álcool anidro na mistura da gasolina será uma das formas mais simples 

de utilização sem a necessidade de modificações nos motores em amplitude 

mundial.  

 

  Nigro (2010) reitera a importância da tecnologia brasileira de motores 

flexíveis, baseada no conceito de não modificação do motor a gasolina original, onde 

na primeira geração havia a necessidade de modificações e adaptações para 

atendimento dos requisitos de emissões sem a preocupação de consumo do etanol.  

 

  Experiências em diversos países como nos Estados Unidos onde a 

proporcionalidade com etanol não ultrapassa a 10% na gasolina, ou mais conhecido 

com E10, serviu de padrão para as demais indústrias em outros países como China, 

Tailândia, Austrália e Colômbia, uma vez que não há necessidade de alterações nos 

componentes dos motores. Conforme o BNDES (2008), estas experiências, servirão 

de base para que esta mistura possa ser introduzida sem a necessidade de maiores 

alterações no parque veicular existente.  

 

  Segundo BNDES (2008) na visão da EMA (Engines Manufacturers 

Association), que representa a indústria automobilística mundial, a proposta de 

etanol em até 10% da mistura com a gasolina é bem aceita, desde que se cumpram 

ás especificações de qualidade.  

 

  Desta forma, abre-se um leque de oportunidades para o mercado brasileiro, 

tanto na questão de transferência da tecnologia de carros flexíveis, como no 
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incremento a exportação de álcool etílico para motores de combustão, uma vez que 

o Brasil ocupa uma posição privilegiada no plantio e produção de etanol. 

 

  Na perspectiva da indústria automobilística, os fabricantes instalados no 

parque industrial brasileiro, já aderiram de forma contundente, uma vez que a 

produção de carros com a tecnologia flex fuel, vem crescendo substancialmente no 

contexto nacional, como demonstra o gráfico 3, na evolução das vendas de carros 

desde 2003, no lançamento do carro bicombustível.  

 

 

Gráfico 3 – Evolução das Vendas de Veículos por Tipo de Combustível (unidades) 

 

Fonte: ANFAVEA 

Elaboração: Autor   

   

   

2.4 A Energia da cana-de-açúcar 

 

   A atividade industrial para a produção de açúcar e etanol cuja matéria prima é 

a cana-de-açúcar produzem uma quantidade de subprodutos e resíduos que em 

primeiro momento não possuía outra destinação se não o descarte no meio 

ambiente. Correa Neto (2002, p.32) “destaca que alguns deles ajudam a reduzir 

custos de substituição de produtos utilizados na atividade ou alcançaram alguma 

valorização comercial”.  
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  Os subprodutos ou desejos resultantes do processo de industrialização da 

cana-de-açúcar passaram a ter uma significância por meio da pesquisa e 

desenvolvimento no setor, estimulados desde o inicio do PROALCOOL, uma vez 

que algumas tecnologias ainda não estavam disponíveis no momento.   

 

Os principais subprodutos da agroindústria sucroalcooleira são: a 
biomassa disponível no campo no estagio de colheita da cana-de-
açúcar, composta pelas folhas e os ponteiros da planta crua, que 
ainda é quase integralmente eliminada através da queima da cultura 
antes da colheita; o bagaço de cana resultante da moagem da cana-
de-açúcar para extração do caldo; a vinhaça ou vinhoto resultante da 
destilação do etanol; a torta de filtro proveniente do processo de 
clarificação do açúcar; a levedura oriunda do processo de 
fermentação; as cinzas residuais da combustão do bagaço nas 
caldeiras; e o carvão retirado na lavagem das chaminés. (CORREA 
NETO 2002, p. 32) 

 

 

  Outros produtos podem ser pontuados a partir da matéria prima, conforme 

Macedo (2007),adoçantes como a frutose e glucose, ácidos orgânicos utilizados na 

indústria alimentícia e farmacêutica, aminoácidos na alimentação animal, são 

derivados do setor.   

   

 Macedo (2007) ressalta o Brasil como maior produtor de cana (33,9%), açúcar 

(18,5%) e etanol (36,4%), desta forma o setor sucroalcooleiro a partir de seus 

dejetos, pode contribuir com uma maior participação na matriz energética brasileira 

com a utilização da biomassa como fonte geradora de energia elétrica.  

 
Biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de 
origem animal ou vegetal) que pode ser utilizada na produção de 
energia. Assim como a energia hidráulica e outras fontes renováveis, 
a biomassa é uma forma indireta de energia solar. A energia solar é 
convertida em energia química, através da fotossíntese, base dos 
processos biológicos de todos os seres vivos. (ANEEL 2004 p.74)  

 

 

  As vantagens são pontuadas por Goldemberg (1998) ressaltando a utilização 

da biomassa, tais como: por ser uma fonte renovável de energia, são inesgotáveis; 

do ponto de vista ambiental, não contem impurezas como o enxofre, contribuindo 

para a não poluição dos grandes centros.  
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  Destaca-se também como matéria prima, provenientes dos subprodutos da 

cana-de-açúcar as aplicações não industriais, conforme Correa Neto (2002) a 

formulação de ração animal para gado de corte, fertilizantes para a própria cultura 

onde promove uma redução significativa de resíduos orgânicos, melhorando a 

condição física do solo.  

 

  De fato, a diversidade de aplicações provenientes da matéria prima ou 

subprodutos da cana-de-açúcar, garantem ao setor a possibilidade de expansão, 

evitando grandes oscilações do mercado internacional devido a facilidade na 

mudança no processo produtivo além é claro, das questões relacionadas ao 

desperdício, provenientes dos dejetos de produção que são reutilizados em quase 

sua totalidade. 

 

  Embora o consumo de energia seja baseado nas fontes fósseis, o contexto 

brasileiro é bastante favorável para mudança desses padrões, em relação ao mundo 

uma vez que segundo Goldemberg (2007, p.8) “o pais é um paradigma mundial pelo 

seu vigoroso programa de biomassa moderna no setor de transportes baseado no 

etanol.”  

 

  Goldemberg (2007) ressalta ainda que o programa de utilização de biomassa 

nacional é uma combinação de fatores como a disponibilidade de recursos e mão-

de-obra barata, urbanização e rápida industrialização e uma larga experiência em 

aplicações industriais das fontes em grande escala.  

 

  O bagaço e a palha que são provenientes da cana-de-açúcar como 

subproduto residual do processo de fabricação, atendendo em 98% das 

necessidades energéticas da cadeia produtiva como descreve Correa Neto (2002), 

tornando quase que autossuficiente com apenas 2% dividindo-se em diesel, álcool, 

lenha, energia elétrica se comparada ao processo de refino da gasolina.    

 

As formas de energia final úteis empregadas no processo produtivo 
das usinas de açúcar e etanol são a energia térmica, na forma de 
calor, e a energia mecânica para acionamento diversos. As 
necessidades energéticas finais do processo, tanto térmicas como 



 37 

mecânicas, são atendidas quase que em sua totalidade por vapor d 
água gerado em caldeiras centralizadas e distribuído por rede interna 
pela usina. O insumo energético primário das caldeiras é o bagaço 
resultante do processamento da cana-de-açúcar.  
(CORREA NETO 2002, p.15) 
 

  Assim, o setor sucroalcooleiro consegue posicionar-se garantindo o seu 

suprimento de energia com sustentabilidade ambiental sem grandes investimentos 

adicionais, a bioeletricidade que é proveniente da biomassa. Para Castro (2010, 

p.144) “por utilizar um resíduo como insumo energético, a bioeletricidade é, por 

definição, uma fonte de energia renovável, eficiente e sustentável.” Castro (2010) 

ainda reitera que o potencial de geração de bioeletricidade está relacionado com a 

safra da cana-de-açúcar, uma vez que a sua colheita determinará o volume de 

biomassa residual, para geração de energia.  

       

  

2.5 A Matriz Energética e o Petróleo  

 

  A composição da matriz energética brasileira é um tanto quanto particular se 

comparando com os países da OCDE - Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, lista dos países mais desenvolvidos, dos quais o 

Brasil ainda não figura. Conforme a ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica 

as altas participações da energia hidráulica (15,2%) e da biomassa (32%) na matriz 

energética brasileira em 2009, contrastam com baixas participações nos países da 

OCDE, de 5,2% e 2% respectivamente em 2007, as matrizes do mundo e da OCDE 

apresentam maior presença de carvão mineral, de gás natural e de urânio, em 

relação ao Brasil.  

 

  O gráfico 4 apresenta a composição da matriz energética brasileira em 2009, 

onde 32% da energia consumida no país provem de biomassa, ressaltando o 

potencial energético de produtos derivados da cana-de-açúcar, mais precisamente o 

seus subprodutos com 18% (folhas e bagaço). De maneira geral, sob o ponto de 

vista de energético, considerando fontes de energia renováveis, o Brasil possui 

47,2% em sua matriz.  
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Gráfico 4 – Matriz Energética Brasileira 2009 

 

 

Fonte: ANEEL 

Elaboração: Ministério de Minas e Energia 

 

  A questão energética é um dos fatores que mais aflige a civilização moderna 

pós-revolução industrial, principalmente por estarem fundamentadas nos 

combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão mineral, desta forma as reservas 

de um país torna-se fator estratégico na gestão de políticas de energia, segundo 

dados da ANP, ao final de 2008 o Brasil possuía reservas provadas de petróleo em 

12,64 bilhões de barris, correspondendo a uma relação reserva/produção de 19 

anos.  

 

   Mais que a necessidade do petróleo, a necessidade de adoção de uma 

política energética de maneira geral, é um fator decisivo no processo de 

desenvolvimento de um país, sendo condição necessária para o crescimento 

econômico no segmento industrial, de serviços e o bem estar da população. 

Goldemberg (2005, p.216) ressalta a “necessidade de implementação de políticas 

energéticas que estimulem o crescimento da energia, bem como seu uso eficiente, 

considerando seu uso eficiente”.    
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Gráfico 5 – Matriz Energética Brasil e Mundo (%) 

 

Fonte: ANEEL 

Elaboração: Ministério de Minas e Energia  

 

     Embora o Brasil tenha uma participação significativa de fontes renováveis 

de energia, se comparado com os países da OCDE e o mundo, a dependência pelo 

petróleo ainda é considerável, como apresentado no gráfico 5, por outro lado em um 

futuro energético o Brasil poderá intensificar o uso da biomassa, Goldemberg (2005, 

p.223) ressalta que “além de ser competitiva comercialmente como fonte de 

combustível liquido, permite empregar muito mais pessoas que a opção do petróleo”.  

 

  Mesmo com a perspectiva de auto-suficiência pela exploração da camada de 

pré-sal, em um futuro neste cenário, existe uma convergência para as fontes 

renováveis de energia. Para Bajay (2010, p. 285) “as reservas provadas de petróleo 

nacional podem dobrar apenas com os volumes recuperáveis em áreas de pré-sal já 

anunciados, os recursos anunciados variam entre 8 a 14 bilhões de barris.” 

 

 Destaca-se que o Brasil sempre procurou a busca da auto-suficiência ao 

petróleo, de fato é uma política que vem sendo desenvolvida ao longo dos anos, por 

meio de investimentos no setor e do monopólio da estatal Petrobras para o controle, 

porém Goldemberg (2007), “ressalta que a auto-suficiência, não é garantida em 
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longo prazo, pois a relação entre reservas provadas e produção atual é limitada, 

mesmo com novas descobertas, os investimentos são crescentes”. De certa forma o 

PROALCOOL teve uma parcela considerável para que o país atingisse parte da 

auto-suficiência em petróleo.  

   

  Cabe aqui um detalhamento técnico para interpretação da autossuficiência, 

que acaba sendo controversa uma vez que o petróleo brasileiro não é de boa 

qualidade para o refino ocasionando ainda um déficit comercial na conta petróleo 

que em 2006, segundo Goldemberg (2007) apresentou até agosto de 2006 um 

déficit comercial de US$ 3,2 bilhões (só de óleo bruto, o déficit atingiu US$ 2,22 

bilhões).”  

 

  Para Bajay (2010, p.265) “o petróleo é classificado segundo sua densidade, 

viscosidade e conteúdo de enxofre. A maior parte das reservas brasileiras se 

localiza no mar e possui densidades, viscosidades e teores de enxofre relativamente 

elevados, o que tende a reduzir sua qualidade”, o que de certa forma extingue o 

conceito de autossuficiência e acentua uma dependência relativa dos derivados.  

 

  Embora o governo declare a autossuficiência do combustível fóssil, para 

Sachs (2005, p. 202) “o fato de o país ter chagado a autossuficiência em petróleo 

não significa que não deva avançar na substituição do petróleo sempre que possível, 

porque esse petróleo passa a ser commodity que pode ser vendida nos mercados 

mundiais”.  

 

 Mais que isso, a experiência brasileira com o etanol desde o PROALCOOL, 

cria possibilidades de expansão da capacidade de produção de energia pro meio de 

fontes renováveis, em um primeiro momento pelo aumento do consumo de etanol na 

frota de automóveis, pela geração de energia elétrica provenientes da biomassa e 

em um futuro próximo, pelo desenvolvimento de tecnologias para substituição de 

produtos derivados de produtos fósseis.  

 

Atualmente verifica-se um maior interesse pelas alternativas 
tecnológicas capazes de produzir energia elétrica a partir da 
biomassa devido a elevação das quantidades de resíduos resultantes 
das culturas agrícolas e a necessidade de seu descarte adequado, 
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preferencialmente com aproveitamento econômico, e as pressões 
sociais por alternativas de geração de energia elétrica que 
provoquem menores impactos ambientais, em particular no que 
concerne à emissão de gases de efeito estufa. (CORRÊA NETO, 
2002, p.60) 

 

   De certa forma o Brasil, em termos de utilização de energias provenientes da 

biomassa pode ser considerado como uma referencia comparativamente aos demais 

países, o que de certa forma nos deixa em uma situação confortável na busca de 

uma substituição gradativa da matriz energética. Por outro lado é fato que o 

combustível fóssil ainda figura com uma participação maior que pode impulsionar 

investimentos neste setor.  

 

  Embora, haja uma necessidade de importação relativa do combustível fóssil, 

as perspectivas para uma dependência menor podem auxiliar na diminuição da 

participação na matriz energética, por meio da pesquisa e desenvolvimento de 

insumos provenientes da biomassa. Segundo Correa Neto (2002, p.60), “geração de 

energia elétrica a partir da biomassa apresenta inúmeras vantagens ambientais 

como o abatimento das emissões de carbono na atmosfera quando comparada com 

a energia elétrica oriunda de fontes fósseis”.  

    

 

2.6 Perspectivas Futuras do Etanol 

 

  Diante de uma tendência de preocupação mundial com a sustentabilidade do 

planeta e o meio ambiente, o etanol se destaca com grandes possibilidades de 

expansão, e neste sentido o Brasil possui uma das melhores tecnologias neste 

segmento. Lucon (2009, p. 124) afirma que “um sistema eficiente baseado em 

energias renováveis permitirá reverter às tendências de emissão de gases de efeito 

estufa, pelo qual o uso de combustíveis fósseis são os principais responsáveis”.  

 

  De fato os biocombustíveis são uma alternativa comprovada e menos 

agressiva ao meio ambiente, com a possibilidade de aproveitamento de seus 

subprodutos, provenientes do processo produtivo, Pires (2010, p. 196) reafirma que, 

“por produzirem menos gases efeito estufa que a gasolina e o diesel, o etanol e o do 

biodiesel são importante alternativa para mitigação das mudanças climáticas, 
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especialmente para países que, por força do Protocolo de Kyoto necessitam reduzir 

suas emissões”.  

 

  O Protocolo de Kyoto é decorrente da Convenção – Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança de Clima ocorrido no Japão que culminou com a decisão 

onde os países industrializados se comprometem a reduzir a emissão dos gases de 

efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990 até o período de 

2008 e 2012.  

 

  Desta forma, traça-se um cenário positivo para o segmento sucroalcooleiro 

brasileiro, com possibilidades de expansão em mercados internacionais. Para o 

BNDES (2008) a experiência brasileira de algumas décadas com diversas unidades 

produtoras e milhões de veículos abastecidos com etanol, entre erros e acertos, 

serve de referencia para outros países com contextos similares.  

 

  Como um dos indicadores, pode-se citar a indústria automobilística brasileira 

que opera como um parceiro no desenvolvimento de tecnologias de para utilização 

de biocombustíveis, segundo a ANFAVEA (2010), de março de 2003 a março 2010 

foram comercializados mais de 10 milhões de veículos flex com aproximadamente 

88% de licenciamentos de automóveis de passeio e comerciais leves em 2009.  

 

  Mais que a consolidação da tecnologia, o mercado de tem aceitado a opção 

de pela aquisição de automóveis bicombustíveis, face às oscilações de mercado, 

seja para o etanol que tem sua variação decorrente do período de safra e 

entressafra, ou pelo preço do barril do petróleo, sujeito aos preços da OPEP – 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo – no mercado internacional, 

assim o consumidor tem a possibilidade de escolha do combustível que irá utilizar.  

 

  Para a ANFAVEA (2010) a comercialização do etanol combustível vem se 

solidificando no mercado, uma vez que desde a década de 80 no inicio do 

PROALOOL, a rede de postos de combustíveis sempre dispunha de bombas de 

abastecimento para o etanol, que atualmente conta com uma rede de 

aproximadamente 35 mil postos de combustíveis que praticamente dispões da 

mesma infraestrutura para suprir o abastecimento.   
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  Naturalmente toda a infraestrutura de distribuição e de processamento de 

cana-de-açúcar existente, contribui significativamente para que este cenário seja 

favorável, seja para a indústria automobilística beneficiada pela aceitação da 

tecnologia flex, como também o segmento sucroalcooleiro que vem investindo em 

novas tecnologias para aumento da produtividade.    

 

 Diante deste cenário a produção de etanol vem crescendo significativamente 

com projeções de crescimento, para a ÚNICA (2010) a produção de etanol na safra 

2009/10 atingiu 24 bilhões de litros com uma previsão para a safra de 2010/11 de 

27,4 bilhões, ou seja, existe uma tendência de crescimento no segmento no setor, 

como observamos no gráfico 6, que espelha a produção de etanol por safra desde 

1990/91 a 2008/09.  

 

A produção de biocombustíveis cria novas demandas para a 
agricultura e traz benefícios para a zona rural, ao melhorar os preços 
dos produtos e aumentar a renda regional. Outros benefícios são o 
desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas e produtivas e a 
possibilidade de inclusão de novos itens na pauta de exportação dos 
países, inclusive novas tecnologias e produtos renováveis. (PIRES, 
2010, p. 197)  

 
 

   Mais que o desenvolvimento de tecnologias limpas e a preocupação com o 

meio ambiente, a cadeia produtiva de etanol é bem extensa o que de certa forma, 

em termos econômicos tem aumentado significativamente sua participação no PIB 

brasileiro, além de ser um vetor de desenvolvimento local.  
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Gráfico 6 – Produção de Etanol por Safra (mil litros) 

 

Fonte: ÚNICA 

Elaboração: Autor 

  

  No contexto internacional os Estados Unidos ocupam a primeira colocação na 

produção de etanol proveniente do milho, conforme Pires (2010) o etanol norte 

americano é consumido em sua totalidade como oxigenante misturado a gasolina na 

proporção de 10% (E10), com aplicações combinadas de padrões regulatórios e 

incentivos fiscais.  

 

  Atualmente os americanos são responsáveis por aproximadamente 50% da 

produção mundial seguido do Brasil com 40%, ou seja, 90% da produção de etanol 

global estão concentradas nas mãos de americanos e brasileiros, como demonstra a 

tabela 1, com dados Renewables Global Status Report 2009.  

 

   É importante destacar que no caso norte americano, o etanol é proveniente 

do processamento do milho, o que de carta forma causa certo desconforto, uma vez 

que é uma fonte de alimento, apesar de que no Brasil, a cana-de-açúcar também 

pode ser considerada como alimento, no caso o açúcar, mas por questões culturais 

e de adaptação desde o PROALCOOL o brasileiro já assimilou e não encara como 

uma questão negativa.    
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  Lucon (2009, p.124) afirma que o governo norte americano “investirá pesado 

em novas tecnologias, gerar empregos locais, descentralizar as fontes e reduzir a 

dependência energética, aumentar o uso eficiente de energia (especialmente em 

veículos) e a participação em fontes renováveis”.  

 

 

Tabela 1 – Produção Mundial de Etanol de Biodiesel em 2008 

PAIS ETANOL BIODIESEL TOTAL 

BILHÕES DE LITROS/2008 

EUA 34,00 2,00 36,00 

BRASIL 27,00 1,20 28,20 

FRANÇA  1,20 1,60 2,80 

ALEMANHA 0,50 2,20 2,70 

CHINA 1,90 0,10 2,00 

ARGENTINA   1,20 1,20 

CANADA  0,90 0,10 1,00 

ESPANHA  0,50 0,30 0,80 

TAILANDIA  0,30 0,40 0,70 

COLOMBIA  0,30 0,20 0,50 

ITALIA  0,13 0,30 0,43 

INDIA  0,30 0,02 0,32 

SUIÇA 0,14 0,10 0,24 

POLONIA  0,12 0,20 0,32 

REINO 
UNIDO    0,20 0,20 

TOTAL EU 2,80 8,00 10,80 

TOTAL  67,00 12,00 79,00 

 

Fonte: Renewables Global Status Report 2009 

Elaboração: Autor 

   

 

  Para Jank (2010, p.12) “o cenário econômico mundial oferece uma 

oportunidade impar para o Brasil se consolidar como líder global na politica de 

combustíveis, seja biocombustíveis ou fóssil, a partir do estabelecimento de metas e 

cenários futuros de oferta e demanda para cada componente de sua matriz de 

combustíveis”.  

 

  Diante deste cenário promissor, o Brasil que detém tecnologia de ponta no 

segmento sucroalcooleiro, figurando em segundo lugar na produção de etanol como 

combustível, terá grandes oportunidades para destacar-se não somente na 

produção, mas na transferência desta tecnologia, uma vez que para JANK (2010) 
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existe um potencial de expansão de cultivo da cana-de-açúcar uma vez que ocupa-

se apenas 1,5% de terras aráveis.  

 

 

2.7 Indicadores Econômicos 

 

   Os indicadores econômicos são compostos por um conjunto de dados 

estatísticos gerando um índice que servem de base para uma análise comparativa. 

Para Sandroni (2008) o número índice consiste em uma média de variações 

relativas onde se, correspondente a preços, este deverá ser construído, refletindo a 

variação econômica de um fenômeno.  

 

  Os fenômenos econômicos, neste caso serão representados pelo índice 

agregado ponderado distintos, cada um com um conjunto de preços estabelecidos 

pelo órgão de informação:  

 

Os índices agregados ponderados também admitem distinções, uma vez 
que incluem um leque mais amplo de preços que outros, ora registrando os 
preços de atacado, isto é, praticados entre empresários, e ora os preços 
apenas de varejo, ou seja, preços praticados entre empresários e os 
consumidores finais. (SANDRONI: 2008, p. 419) 

 

 

  Sandroni (2008) destaca a fórmula genérica para o calculo do índice, onde Pn 

são os preços do ano n, Po são os preços do ano base, e W são os pesos 

designados a cada preço.  

 

 

  

  Um dos índices a ser utilizado como base de comparação é o IPCA – Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo coordenado pelo IBGE cuja base é INPC, no caso 

específico o IPCA é constituído por famílias de rendimento mensal entre 1 (um) e 40 

(quarenta) salários mínimos, com amostras  de residentes em regiões urbanas de 11 

áreas.  
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Tabela 2 – Cidades Pesquisadas e Pesos Referente à Outubro de 2010 

Região  

Peso 
Regional 

(%) 

Goiânia  3,73 

Belo Horizonte  10,83 

Belém 4,15 

Salvador  6,86 

São Paulo 33,06 

Brasília  3,37 

Curitiba  7,42 

Porto Alegre  8,92 

Fortaleza  3,87 

Recife  4,11 

Rio de Janeiro  13,68 

Brasil  100,00 

 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Autor  

 

  Segundo IBGE (2006) este índice é composto por: alimentação e bebidas, 

artigos de residência, habitação, transportes e comunicação, vestuário, saúde e 

cuidados pessoais, despesas pessoais, e educação e comunicação. Com 

periodicidade mensal, calculado entre o primeiro e o ultimo dia do mês, sendo 

divulgado até o dia 15 de cada mês.  

 

  Este índice é calculado desde 1948 a principio pelo Ministério do Trabalho e a 

partir de julho de 1978 o IBGE assume integralmente esta responsabilidade por 

determinação legal.  

 

  O segundo índice a ser utilizado é o IGPM – Índice Geral de Preços do 

Mercado, que é coordenado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas e faz parte do IGP 

– Índice Geral de Preços, para FGV (2010) sua composição é uma média aritmética 

ponderada de três outros índices de preços: Índice de Preços ao Produtor Amplo 

(IPA); Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e Índice Nacional de Custo da 

Construção  (INCC) cujos pesos respectivamente são: 60%, 30% e 10%.   
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  A série histórica do IGP inicia-se a partir de novembro de 1947 e segundo a 

FGV (2010) este índice possui abrangência nacional configurada pelos setores de 

indústria, construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados a 

família. É um indicador macroeconômico, deflator de valores monetários e indexador 

de contratos.  

 

  A FGV (2010) efetua o cálculo em três versões: Índice Geral de Preços – 10 

(IGP-10), Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGPM-DI). A diferença entre eles esta no período de coleta 

das informações para o cálculo do Índice.  

 

  O terceiro índice que compõe a analise do trabalho é o INCC – Índice 

Nacional de Custo de Construção que segundo a FGV (2011) é obtido pelo calculo 

de 67 itens entre materiais, serviços e mão-de-obra com base em pesquisas 

realizadas em 7 capitais.  

 

Tabela 3 – INCC – Composição Geográfica (%) 

mar/09 

São Paulo 43,29 

Rio de Janeiro 9,49 

Belo Horizonte 11,13 

Brasília 10,50 

Porto Alegre 11,04 

Salvador 9,31 

Recife 5,24 

Total 100,00 
       Fonte: IBRE-FGV 

  Elaboração: Autor  

 

 

  Mais que um índice, o indicador econômico é uma forma de repor perdas de 

rendimento do trabalhador e cumprem um papel importante na economia, para 

reajustes de preços em intervalos regulares.  

 

Para maior parte da opinião pública, trata-se de uma medida 
altamente conservadora e perfeitamente compatível com o combate 
à inflação, já que trata apenas da reposição de um poder aquisitivo. 
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A intenção também é das mais nobres: proteger o salário real dos 
trabalhadores contra erosão inflacionária. (SIMONSEN: 1985, P. 20)  

   

 Embora pertencentes a institutos distintos, cada qual com sua metodologia de 

cálculo, no Brasil os índices inflacionários são calculados a partir do IGP da 

Fundação Getúlio Vargas e o IPC da Fundação IBGE.  

 

 A inflação pode ser conceituada como aumento persistente dos 
preços em geral, de que resulta uma contínua perda do poder 
aquisitivo da moeda. É um fenômeno monetário, e isso coloca uma 
questão básica: se é de expansão de oferta de moeda que tem efeito 
inflacionário ou se ela ocorre como resposta à maior demanda de 
moeda provocada pela inflação. (SANDRONI: 2008, p. 426 -427) 

 

 

  Não cabe aqui uma análise entre os diversos tipos de inflação, uma vez que 

não é o objetivo deste trabalho discutir questões conceituais deste processo, por 

outro lado a proposta é apenas utilizar um indicador confiável para as análises que 

possam expressar, dentro do contexto, informações fidedignas condizentes com a 

proposta do tema.  

 

 

2.8 Indicadores de Produção   

 

   O primeiro indicador de produção utilizado na pesquisa, pertence à 

associação de classe ANFAVEA fundada em maio de 1956, é uma entidade que 

reúne empresas fabricantes de auto veículos e máquinas agrícolas automotrizes 

com plantas industriais no Brasil. Segundo a entidade, possui algumas atribuições 

como o estudo de temas no segmento de mercado, coordena e defende os 

interesses das empresas associadas e patrocina eventos institucionais.  

 

  O indicador utilizado para o estudo foi a quantidade de produção de 

automóveis somando-se veículos leves e comerciais leves com periodicidade 

mensal e por tipo de combustível, sendo gasolina, álcool, diesel e bicombustível 

(flex).  
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  Atualmente a ANFAVEA, conta com 25 associados, dos quais as maiores 

montadoras do Brasil, sendo Volkswagen do Brasil, Fiat Automóveis do Brasil, 

General Motors do Brasil e Ford do Brasil, além das diversas marcas como a Toyota 

e Renault presentes na economia brasileira.  

 

  Cabe destacar a importância do setor automobilístico desde seu processo de 

instalação das primeiras plantas industriais na década de 50 com a com a primeira 

indústria na região do grande ABC no governo Juscelino Kubitschek dentro de seu 

programa de governo, segundo Bresser (1968, p. 45) neste período o fenômeno 

econômico fundamental é a implantação de uma poderosa indústria automobilística 

que partindo praticamente da estaca zero em 1955, em 60 já produzia 133.078 

veículos com índice de nacionalização de 90%. Atualmente, segundo dados da 

ANFAVEA de 2009, a indústria automotiva representa 19,8% do PIB com um 

faturamento de US$ 2,721 milhões, gerando 124.478 empregos diretos.  

 

  Para o indicador de produção do segmento sucroalcooleiro, foram coletados 

os dados junto a ÚNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar, órgão de maior 

representatividade no segmento. Atualmente conta com 123 companhias que são 

responsáveis por mais de 50% etanol e 60% do açúcar produzido no Brasil.  

 

  Participam da ÚNICA empresas dos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul e São Paulo onde a associação busca expressar os interesses 

comuns dos produtores de etanol, bioeletrecidade e açúcar.  

 

  Os dados serão consolidados juntamente com as informações do IEA - 

Instituto de Economia Agrícola vinculado a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo órgão pertencente ao Governo do Estado de 

São Paulo, que tem como missão a pesquisa e produção de informações 

estratégicas para estimulo da atividade agrícola e econômica, contribuindo com o 

desenvolvimento regional sustentável.  

 

  O Instituto de Economia Agrícola foi criado pelo Decreto nº. 49.796 de 

11/06/68. Sua estrutura inicial foi composta por quatro divisões técnicas (Política e 

Desenvolvimento Agrícola, Economia da Produção, Levantamentos e Análises 
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Estatísticas e Comercialização), além da Divisão de Administração, compreendendo 

ao todo vinte e três seções (quatro pertencentes a esta última divisão). 

 

 Segundo o IEA, atualmente possui dois centros técnicos de pesquisa (Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento de Estudos Econômicos dos Agronegócios e Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento de Informações Estatísticas dos Agronegócios), 

além de Centro de Comunicação e Transferência do Conhecimento e Centro de 

Administração da Pesquisa e Desenvolvimento.  

  Destaca-se o IEA como um centro de referencia levantamento de dados 

estatísticos, no desenvolvimento de pesquisas e no levantamento de preços e 

cotações de produtos agrícolas e de pecuária.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

  Os dados foram coletados em associações de classe como a ANFAVEA – 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ÚNICA – União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar, em institutos de pesquisa como IPEA – Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada, IEA – Instituto de Economia Agrícola e o IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com informações de periodicidade 

mensal de 1999 a 2009, totalizando 132 observações para cada indicador com 

exceção da produção de automóveis bicombustíveis onde sua contabilização isolada 

iniciou-se em janeiro de 2005, com 60 observações.  

 

  Para a análise multivariada de dados foi utilizado o software SPSS – 

Statistical Packge for the Social Sciences versão 16.0, utilizado nas pesquisas em 

ciências sociais aplicadas, sendo um software amplamente conhecido na academia 

para desenvolvimento de pesquisas com dados primários e secundários, neste caso, 

aplicado a este trabalho. Segundo Cooper (2003, p. 454), “define-se análise 

multivariada como uma técnica estatística que focaliza e apresenta destaque a 

estrutura de relações simultâneas entre três ou mais fenômenos”.  

 

  Foram também coletados dados macroeconômicos de periodicidade mensal 

correspondem ao IPCA da Fundação IBGE, INCC e IGP-M da Fundação Getúlio 

Vargas que são indicadores macroeconômicos que servem de base para cálculos do 

índice de preços e de inflação, também amplamente conhecidos e divulgados pelos 

respectivos órgãos que desenvolvem a pesquisa e o cálculo, cada qual com sua 

estrutura e particularidades.  

 

  Para os índices de produção, utilizou-se a produção mensal de automóveis 

por tipo de combustível mensurado pela ANFAVEA e para a produção de etanol a 

ÚNICA e o IEA, no caso deste último será utilizado a media de produção anual para 

as observações, uma vez que o calculo dos institutos levam em consideração e 

produção anual por safra. 

 



 53 

3.2 Análise Multivariada  

 

  Este trabalho tem como proposta a utilização de métodos estatísticos como 

ferramenta de apoio à interpretação dos dados. Segundo BRUNI, (2009, p. 1) “a 

estatística pode ser compreendida como o conjunto de técnicas que tem por objetivo 

primordial possibilitar a análise e a interpretação das informações contidas em 

diferentes conjuntos de dados”.  

    

   Mais que uma ferramenta de apoio, existem muitas técnicas das quais 

poderão ser utilizadas na interpretação dos dados possibilitando a construção do 

conhecimento, dentre elas a análise multivariada:  

 

Análise multivariada se refere a todas as técnicas estatísticas que 
simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou 
objetos sob investigação. Assim, qualquer análise simultânea de 
mais do que duas variáveis pode ser considerada, a principio como 
multivariada. (HAIR: 2009, p.23) 

 

  O autor destaca ainda que, para efetivamente ser considerada como análise 

multivariada, Hair (2009, p.23) todas as variáveis devem ser aleatórias e inter-

relacionadas de tal maneira que seus diferentes efeitos não podem ser 

significativamente interpelados em separado.  

    

   A seleção da técnica de analise multivariada correta leva em consideração o 

fato de termos um conjunto de dados que são interdependentes:  

 

Regressão múltipla é o método de análise apropriado quando o 
problema de pesquisa envolve uma única variável dependente 
métrica considerada como relacionada e duas ou mais variáveis 
independentes métricas. O objetivo da análise de regressão múltipla 
é prever as mudanças na variável dependente como resposta as 
mudanças nas variáveis independentes. (HAIR 2009, p.33) 

 

  Desta forma, o presente trabalho apresentará os resultados por uma técnica 

de analise multivariada, cujos dados são interdependentes. Foi utilizado a regressão 

e correlação com dados secundários.  
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3.3 Correlação e Regressão Múltipla 

 

   O estudo estatístico tem como objetivo estimar um valor ou valores em 

função de uma ou mais variáveis, estabelecendo uma relação por meio de gráficos 

ou de uma equação de uma reta. As análises envolvem ao menos dois conjuntos de 

variáveis podendo ser descritas como regressão ou correlação. Para Bruni (2009, 

p.198) Enquanto a primeira fornece uma função matemática que descreve a relação 

entre duas ou mais variáveis, análise da correlação determina o numero que 

expressa uma medida numérica do grau de relação encontrada.  

  

  A regressão linear simples tem como objetivo a obtenção da equação da reta 

entre dois conjuntos de pares de dados em amostras distintas e pode ser 

representada pela formula:  

 

 

 

  Onde:  

  y = variável dependente  

 x = variável independente  

 

  No estudo em questão foi utilizada a técnica de regressão linear múltipla que 

segundo HAIR (2009, p.154) é” uma técnica estatística que pode ser usada para 

analisar a relação entre uma única variável dependente (critério) e várias variáveis 

independentes (preditoras)”. A regressão múltipla é representada pela fórmula:  

 

 

   

Onde:  

 = variáveis independentes  

 b = Interseção y 

 y = Variável dependente  
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  A partir da regressão linear múltipla, estabelece-se uma correlação entre as 

variáveis dependente e as independentes da amostra. Segundo Larson (2010, p. 

395), uma correlação é uma relação entre duas variáveis. Os dados podem ser 

representados por pares ordenados (x,y), onde x é a variável independente e y é a 

variável dependente.  

   

  A análise de correlação e de regressão é considerada uma técnica estatística 

multivariada, uma vez que sua aplicação utiliza-se de uma relação entre uma 

variável dependente e mais de uma variável independente. Neste caso, sua 

aplicação adequa-se ao problema de pesquisa abordado.  

 

Suas aplicações sempre crescentes recaem em duas grandes 
classes de problemas de pesquisa: previsão e explicação. Previsão 
envolve o quanto uma variável estatística de regressão (uma ou mais 
variáveis independentes) pode prever da variável dependente. 
Explicação examina os coeficientes de regressão (sua magnitude, 
sinal e significância estatística) para cada variável independente e 
tenta desenvolver uma razão substantiva ou teórica para os efeitos 
das variáveis independentes. (HAIR: 2009, p.163) 

 

  O tamanho da amostra também tem uma influencia no estudo, uma vez que a 

regressão múltipla poderá determinar o seu grau de adequação, gerando resultados 

mais condizentes com o problema de pesquisa a ser analisado. Hair (2009) sugere 

que deve haver uma proporcionalidade na razão de 5 para 1, ou seja, de no mínimo 

cinco observações, com um nível desejado de 15 e 20 observações para cada 

variável independente, desta forma o trabalho apresenta os requisitos necessários a 

utilização deste método.  

      

  A determinação de um número ou coeficiente de correlação ( r ) expressa 

metricamente um grau ou força da relação entre as variáveis. Para Hair (2009, 

p.150), o sinal (+ ou -) indica a direção da relação. O valor pode variar de -1 a +1 

onde +1 indica uma perfeita relação positiva, 0 (zero) indica nenhuma relação e -1 

uma perfeita relação negativa ou reversa.  

 

O grau de relação numérica linear entre duas variáveis continuas é 
feito por um coeficiente de correlação linear simples denominado r de 
Pearson. São hipóteses fundamentais para que a obtenção do 
coeficiente seja válida: as variáveis envolvidas sejam aleatórias e 
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contínuas e a distribuição de frequência conjunta para os pares de 
valores das duas variáveis é uma distribuição normal. (BRUNI: 2009, 
p. 204) 
 

   O cálculo do r é representado pela formula:  

 

 

  

  O r de Pearson determina o efeito de colinearidade (entre duas) ou 

multicolinearidade (mais de duas) variáveis independentes. Nada mais é, segundo 

HAIR (2009) é a expressão de duas ou mais variáveis independentes, demonstrado 

sua força de associação, altamente correlacionada variando de 0 (zero) a 1 (um) ou 

-1 (menos um), ou seja, quanto mais próximo de um ou menos um, maior a 

correlação e quanto mais próximo de 0 menor a correlação.   

   

  Para uma melhor precisão dos resultados, será  calculado o r² ou coeficiente 

de determinação que expressa o quadrado da correlação r de Pearson, segundo 

Bruni (2009, p.206) representa, também, a relação entre a variação explicada pelo 

modelo e variação total. Algebricamente o valor r² pode ser representado como:  

  

 

  

  O coeficiente de determinação r² explica a equação da regressão onde se 

assume que quanto maior o valor, melhor a previsibilidade da equação. Conforme 

Hair (2009, p.182) o r² ajustado é particularmente útil na comparação entre 

equações de regressão que envolvem diferentes números de variáveis 

independentes ou diferentes tamanhos de amostra, pois ele dá um desconto para os 

graus de liberdade para cada modelo.  

  

  Para aplicação correta de uma análise de regressão e correlação é importante 

destacar alguns cuidados a serem tomados para a aplicação de maneira a validar as 
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hipóteses do modelo. Hair (2009) destaca quatro suposições para evitarmos erros 

de previsão ou uma ausência das relações estudadas sendo: linearidade de um 

fenômeno, variância constante (homocedasticidade ou heterocedasticidade), e 

normalidade.  

 

  

3.4 Análise dos Resultados  

 

  Utilizou-se a técnica de regressão e correlação com dados secundários no 

período de 1999 a 2009 totalizando 132 observações para as variáveis INCC, IPCA, 

IGP-M, PROD_TOTAL_AUTO (Produção Total de Veículos) e de 60 observações 

para PROD_VEIC_FLEXFUEL (Produção de Veículos Bicombustível). No estudo em 

questão a variável dependente será a PROD-TOTAL_ETANOL (Produção Total de 

Etanol) com 132 observações, porém será utilizada uma média aritmética simples, 

uma vez que a produção é contabilizada por período de safra, e não mensalmente. 

  

  As variáveis são apresentadas pelo software SPSS versão 16.0 conforme a 

tabela 4:  

 

Tabela 4 – Regressão com as Variáveis Dependentes e Independentes 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 PROD_VEIC_FL

EXFUEL, IPCA, 

INCC, IGPM, 

PROD_TOTAL_

AUTO
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: PROD_TOTAL_ETANOL 

Fonte: Autor pelo SPSS 

 

 

  



 58 

  Em uma primeira análise de regressão das variáveis independentes, 

apresentamos a equação, conforme dados apresentados na tabela 5.  

 

 

Tabela 5 – Regressão das Variáveis Dependentes 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1424995,230 188144,528  7,574 ,000 

INCC 57017,707 56495,549 ,073 1,009 ,317 

IPCA 508254,892 139083,296 ,263 3,654 ,001 

IGPM -225093,621 48085,481 -,357 -4,681 ,000 

PROD_TOTAL_AUTO -4,958 1,132 -,558 -4,379 ,000 

PROD_VEIC_FLEXFUEL 8,545 ,793 1,303 10,770 ,000 

Dependent Variable: PROD_TOTAL_ETANOL 

Fonte: Autor pelo SPSS 

 

   

 

Produção de Etanol = 1424995,230 + 57017,707 INCC + 508254,892 IPCA + 

(-225093,621) + 8,545 PROD_VEIC_FLEXFUEL + (-4,985 PROD_TOTAL_AUTO) 

 

 Com base na equação observa-se que existe uma relação positiva entre os 

índices INCC e IPCA juntamente com a produção de carros bicombustíveis 

PROD_VEIC_FLEXFUEL que são variáveis independentes com a produção total de 

etanol. Assim como uma relação negativa com o índice IGPM e a produção total de 

automóveis PROD_TOTAL_AUTO. Destaca-se que no caso dos carros 

bicombustíveis, o numero de observações é menor devido sua contagem ser 

iniciada a partir de janeiro de 2005, até então a produção era consolidada com a 

produção de carros a álcool.  

 

  Para o INCC temos a seguinte situação:  

 

H0: β = 0,000 

H1: β ≠ 0,073 
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  Assim temos a nulidade do coeficiente, uma vez que se obteve um nível de 

significância de 0,317. Desta forma será rejeitada a hipótese para esse indicador. 

Neste caso, conforme Bruni (2009) não foi utilizado o teste t  de Student uma vez 

que não temos valores inferiores a 30 observações.  

 

 
Tabela 6 – Coeficientes de Correlação e Determinação 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,893
a
 ,797 ,778 1,81814E5 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_GERAL, IPCA, INCC, IGPM, 

FLEX_FUEL 

Fonte: Autor pelo SPSS 

 

 

 

  A tabela 6 apresenta os coeficientes de correlação r = 893, de determinação  

r² = 797, r² ajustado = 778 e de erro padrão de estimação = 1,81814E5, com todos 

os valores positivos demonstrando uma associação crescente na produção total de 

etanol. Destaca-se o valor de r² = 797 representando que aproximadamente 80% da 

produção de etanol poderia ser explicada em relação às variáveis independentes.  

 

   O valor apresentado aponta uma forte multicolinearidade, que segundo Hair 

(2009, p.190), a presença de elevadas correlações (geralmente 0,90 ou maiores) é a 

primeira indicação de colinearidade substancial. No entanto a falta de valores 

elevados de correlações não garante a ausência de colinearidade. 
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Tabela 7 – Análise de Variância ou ANOVA 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,991E12 5 1,398E12 42,297 ,000
a
 

Residual 1,785E12 54 3,306E10   

Total 8,776E12 59    

a. Predictors: (Constant), TOTAL_GERAL, IPCA, INCC, IGPM, FLEX_FUEL  

b. Dependent Variable: TOTAL_ETANOL 

Fonte: Autor pelo SPSS 

 

   

 

 A Analise Multivariada de Variância (MANOVA) apresentada na tabela 7 

demonstra um valor F = 42,297 e um nível de significância igual a 0,000, este 

resultado indica que pelo menos um dos coeficientes é significativamente diferente 

de 0 (zero). 

 

H0: β1 = β2 = 0,00 

H1: pelo menos um dos coeficientes β ≠ 0,00 
 

 A tabela 8 representa a matriz de correlação de Pearson para as variáveis em 

estudo, com base nos resultados foram identificadas as correlações positivas entre 

produção de etanol e carros flex com um índice de 0,769 e de produção total de 

automóveis com 0,742.  

 

 E uma correlação negativa entre produção total de automóveis e os índices 

econômicos IPCA = - 0271 e IGPM = - 0,346.  
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Tabela 8 – Matriz de Correlação de Pearson (r) para as Variáveis do Estudo 

 

INCC IPCA IGPM FLEX_FUEL TOTAL_GERAL TOTAL_ETANOL

INCC Pearson Correlation 1,000

Sig. (2-tailed)

N 132,000

IPCA Pearson Correlation 0,318 1,000

Sig. (2-tailed) 0,000

N 132,000 132,000

IGPM Pearson Correlation 0,372 0,774 1,000

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000

N 132,000 132,000 132,000

FLEX_FUEL Pearson Correlation 0,101 -0,072 0,142 1,000

Sig. (2-tailed) 0,444 0,584 0,281

N 60,000 60,000 60,000 60,000

TOTAL_GERAL Pearson Correlation -0,092 -0,295 -0,292 0,847 1,000

Sig. (2-tailed) 0,294 0,001 0,001 0,000

N 132,000 132,000 132,000 60,000 132,000

TOTAL_ETANOL Pearson Correlation -0,231 -0,271 -0,346 0,769 0,742 1,000

Sig. (2-tailed) 0,008 0,002 0,000 0,000 0,000

N 132 132 132 60 132 132

**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

 
Fonte: Autor pelo SPSS 

 
  

  Destaca-se também uma forte correlação positiva entre a produção de carros 

flexíveis e o total de produção de automóveis com um índice de 0,847. Além da 

correlação entre o IGPM e IPCA com 0,774, neste caso é importante salientar que 

ambos são índices que representam os indicadores utilizados para determinação da 

inflação com periodicidade mensal.  

 

  Preliminarmente detectamos que a produção de etanol, tende a aumentar 

com a produção de automóveis, especificamente os carros flex ou bicombustíveis, 

na medida em que os indicadores econômicos tendem a uma queda.   

 

 O presente estudo apresenta algumas representações gráficas que servirão 

de apoio ás considerações e conclusões do trabalho. Para Hair (2009) as técnicas 

gráficas servem de auxilio para complementação das medidas empíricas, auxiliando 

o pesquisador no entendimento das relações.  

 

 Desta forma, o gráfico de dispersão será apresentado para algumas das 

variáveis para complementar e descrever melhor o fenômeno estudado.  
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Gráfico 7 – Diagrama de Dispersão entre Produção de Etanol e IPCA 

 

  Fonte: Autor pelo SPSS 

 

  A dispersão entre produção de etanol e IPCA apresentam um r de Pearson = - 

0,271e um nível de significância aceito de 0,01.  

 

  Embora aceito, existem pontos de outliers que é resultado da média de 

produção anual de etanol, situação já explicada anteriormente no presente trabalho.  
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Gráfico 8 – Diagrama de Dispersão entre Produção de Etanol e IGPM 

 

  Fonte: Autor pelo SPSS 

 

  Neste caso, o gráfico de dispersão apresenta um r de Pearson = - 0,346 com 

uma correlação negativa um pouco mais forte. Justifica-se esta relação maior em 

razão dos preços dos combustíveis estarem presentes na composição deste 

indicador.  

 

  Como demonstrado nos gráficos anteriores, os índices econômicos possuem 

uma correlação significativa e negativa, ou seja, para que a produção de etanol seja 

crescente, os indicadores econômicos são decrescentes, indicando uma inflação 

baixa.  
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Gráfico 9 – Diagrama de Dispersão entre Produção de Etanol e Produção de Carros 

FLEX 

 

  Fonte: Autor pelo SPSS 

 

   O gráfico de dispersão entre produção de etanol e produção de carros flex, 

apresenta um r de Pearson = 0,769 e nota-se uma tendência de crescimento, ou 

seja, quanto maior a produção de carros flex, maior a produção de etanol.   
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Gráfico 10 – Diagrama de Dispersão entre Produção de Etanol e Produção de Total de 

Automóveis 

 

                         Fonte: Autor pelo SPSS 

 

  Do mesmo modo o gráfico de dispersão entre a produção de etanol tende a 

uma correlação positiva forte com uma tendência de crescimento na produção de 

etanol.  

  

   Considerando os gráficos 9 e 10 temos um aumento da produção de 

automóveis flex e de outros combustíveis juntamente com o aumento da produção 

de etanol. Ressalta-se que os veículos bicombustíveis representam cerca de 90% 

das vendas em relação aos demais combustíveis, justificando a correlação positiva 

entre produção de etanol e total da produção de automóveis.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Diante das análises efetuadas conforme a metodologia aplicada de análise 

multivariada de correlação e regressão, preliminarmente as hipóteses foram 

validadas por meio dos dados apresentados e ponderados pelo SPSS, ou seja, 

existe uma correlação entre as variáveis macroeconômicas e de produção de etanol.  

 

  O modelo aplicado apresentou uma forte correlação entre as variáveis 

produção de etanol e produção de automóveis flexíveis com uma tendência de 

crescimento, levando-se em consideração não somente questões levantadas na 

revisão teórica, mas também pelos os resultados obtidos da correlação entre os 

indicadores econômicos.  

 

 Diante dos resultados apurados, a correlação r de Pearson negativa IPCA = - 

0,271 e IGPM = - 0,346 com nível de significância de 0,01, indicam que quanto 

menor os índices de inflação, maior a produção de etanol e consequentemente 

maior a produção de automóveis no estudo analisado.  

 

  Desta forma, na medida em que temos um indicador de inflação mais baixo, 

há um aumento da produção nos setores pesquisados, ou seja, há um aumento do 

consumo dos produtos estudados.   

 

 Além dos resultados que validam a hipótese, destaca-se uma correlação forte 

positiva entre os indicadores macroeconômicos IGPM e IPCA com um resultado r de 

Pearson = 0,774. Tal resultado associa-se por serem indicadores que servem de 

base de calculo para a inflação.  

 

   É fato que o aumento da produção esta relacionada não somente com os 

índices macroeconômicos apresentados, uma vez que existem outras variáveis que 

impactam em conjunto como a capacidade de produção da indústria, taxa de 

câmbio, PIB entre outros, por outro lado representam os mais amplamente 

divulgados como indicadores de inflação.  
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   A discussão é ampla e podendo gerar resultados diferenciados se associado 

com outras variáveis e mesmo levando-se em consideração algumas perspectivas, 

considerando o etanol como uma fonte de energia renovável e a possibilidade de 

expansão do setor, seja para a produção ou pela transferência de tecnologia, know-

how adquirido pelo país ao longo dos últimos quarenta anos de programa.  

 

  O tema é abrangente possibilitando trabalhos futuros diante da perspectiva de 

crescimento do setor sucroalcooleiro e do segmento automobilístico. E por essa 

magnitude o presente trabalho não se finda nestas considerações, outros estudos 

poderão ser desenvolvidos e novas contribuições poderão ser apresentadas no 

contexto em análise.  
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Anexo A – Variáveis do Estudo 

 

ANO/MÊS INCC IPCA 
IGP-
M 

FLEX 
FUEL 

TOTAL 
GERAL 

TOTAL 

1999.01 0,55 0,70 0,84  84520 1154002,75 

1999.02 0,98 1,05 3,61  81491 1154002,75 

1999.03 0,55 1,10 2,83  120242 1154002,75 

1999.04 0,52 0,56 0,71  115732 1154002,75 

1999.05 0,86 0,30 -0,29  120678 1154002,75 

1999.06 0,41 0,19 0,36  123324 1154002,75 

1999.07 0,46 1,09 1,55  120513 1154002,75 

1999.08 0,69 0,56 1,56  134220 1154002,75 

1999.09 0,86 0,31 1,45  136299 1154002,75 

1999.10 1,01 1,19 1,70  116984 1154002,75 

1999.11 0,91 0,95 2,39  115750 1154002,75 

1999.12 1,04 0,60 1,81  86961 1154002,75 

2000.01 1,07 0,62 1,24  96346 1085150,33 

2000.02 0,77 0,13 0,35  133570 1085150,33 

2000.03 0,56 0,22 0,15  138228 1085150,33 

2000.04 0,60 0,42 0,23  136285 1085150,33 

2000.05 1,35 0,01 0,31  151605 1085150,33 

2000.06 0,73 0,23 0,85  152346 1085150,33 

2000.07 0,30 1,61 1,57  148775 1085150,33 

2000.08 0,39 1,31 2,39  170222 1085150,33 

2000.09 0,26 0,23 1,16  148980 1085150,33 

2000.10 0,33 0,14 0,38  148135 1085150,33 

2000.11 0,41 0,32 0,29  137117 1085150,33 

2000.12 0,64 0,59 0,63  129631 1085150,33 

2001.01 0,58 0,57 0,62  122421 882752,92 

2001.02 0,34 0,46 0,23  143447 882752,92 

2001.03 0,27 0,38 0,56  181565 882752,92 

2001.04 0,36 0,58 1,00  168874 882752,92 

2001.05 2,11 0,41 0,86  198475 882752,92 

2001.06 1,16 0,52 0,98  168993 882752,92 

2001.07 0,52 1,33 1,48  158339 882752,92 

2001.08 0,62 0,70 1,38  155089 882752,92 

2001.09 0,55 0,28 0,31  140497 882752,92 

2001.10 0,93 0,83 1,18  130560 882752,92 

2001.11 0,74 0,71 1,10  136844 882752,92 

2001.12 0,34 0,65 0,22  112225 882752,92 
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2002.01 0,36 0,52 0,36  124143 961336,17 

2002.02 0,58 0,36 0,06  123875 961336,17 

2002.03 0,55 0,60 0,09  154046 961336,17 

2002.04 0,33 0,80 0,56  167747 961336,17 

2002.05 2,53 0,21 0,83  161101 961336,17 

2002.06 0,57 0,42 1,54  144061 961336,17 

2002.07 0,29 1,19 1,95  146154 961336,17 

2002.08 1,00 0,65 2,32  141076 961336,17 

2002.09 0,71 0,72 2,40  154843 961336,17 

2002.10 1,13 1,31 3,87  172398 961336,17 

2002.11 2,45 3,02 5,19  165298 961336,17 

2002.12 1,70 2,10 3,75  136788 961336,17 

2003.01 1,51 2,25 2,33  144215 1051935,42 

2003.02 1,39 1,57 2,28  154481 1051935,42 

2003.03 1,38 1,23 1,53  142085 1051935,42 

2003.04 0,90 0,97 0,92  152228 1051935,42 

2003.05 2,84 0,61 -0,26  164682 1051935,42 

2003.06 1,05 -0,15 -1,00  146571 1051935,42 

2003.07 0,99 0,20 -0,42  135920 1051935,42 

2003.08 1,44 0,34 0,38  134697 1051935,42 

2003.09 0,22 0,78 1,18  161821 1051935,42 

2003.10 0,65 0,29 0,38  167869 1051935,42 

2003.11 1,04 0,34 0,49  168412 1051935,42 

2003.12 0,16 0,52 0,61  154810 1051935,42 

2004.01 0,33 0,76 0,88  160034 1234058,75 

2004.02 1,00 0,61 0,69  159830 1234058,75 

2004.03 1,16 0,47 1,13  201124 1234058,75 

2004.04 0,59 0,37 1,21  182231 1234058,75 

2004.05 1,83 0,51 1,31  193446 1234058,75 

2004.06 0,70 0,71 1,38  199284 1234058,75 

2004.07 1,12 0,91 1,31  199238 1234058,75 

2004.08 0,81 0,69 1,22  208049 1234058,75 

2004.09 0,58 0,33 0,69  212002 1234058,75 

2004.10 1,19 0,44 0,39  198883 1234058,75 

2004.11 0,71 0,69 0,82  206825 1234058,75 

2004.12 0,51 0,86 0,74  196281 1234058,75 

2005.01 0,75 0,58 0,39 30.285 165.077 1284722,33 

2005.02 0,44 0,59 0,30 33.760 190.822 1284722,33 

2005.03 0,67 0,61 0,85 49.429 226.852 1284722,33 

2005.04 0,72 0,87 0,86 51.179 210.782 1284722,33 

2005.05 2,09 0,49 -0,22 66.834 224.239 1284722,33 

2005.06 0,76 -0,02 -0,44 74.395 230.976 1284722,33 

2005.07 0,11 0,25 -0,34 72.749 213.782 1284722,33 
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2005.08 0,02 0,17 -0,65 90.055 230.623 1284722,33 

2005.09 0,24 0,35 -0,53 95.774 215.041 1284722,33 

2005.10 0,19 0,75 0,60 80.782 198.184 1284722,33 

2005.11 0,28 0,55 0,40 109.141 218.540 1284722,33 

2005.12 0,37 0,36 -0,01 103.516 205.922 1284722,33 

2006.01 0,34 0,59 0,92 100.301 195.438 1328916,17 

2006.02 0,19 0,41 0,01 99.593 205.542 1328916,17 

2006.03 0,20 0,43 -0,23 113.458 229.431 1328916,17 

2006.04 0,36 0,21 -0,42 97.496 204.194 1328916,17 

2006.05 1,32 0,10 0,38 126.367 241.753 1328916,17 

2006.06 0,90 -0,21 0,75 121.734 225.003 1328916,17 

2006.07 0,47 0,19 0,18 113.215 223.032 1328916,17 

2006.08 0,24 0,05 0,37 133.997 244.410 1328916,17 

2006.09 0,11 0,21 0,29 114.152 204.254 1328916,17 

2006.10 0,21 0,33 0,47 123.623 227.531 1328916,17 

2006.11 0,23 0,31 0,75 135.104 222.286 1328916,17 

2006.12 0,36 0,48 0,32 112.596 189.455 1328916,17 

2007.01 0,45 0,44 0,50 126.481 205.292 1476600,75 

2007.02 0,21 0,44 0,27 120.664 203.811 1476600,75 

2007.03 0,27 0,37 0,34 149.960 247.479 1476600,75 

2007.04 0,45 0,25 0,04 136.700 223.622 1476600,75 

2007.05 1,15 0,28 0,04 164.049 258.367 1476600,75 

2007.06 0,92 0,28 0,26 156.418 246.989 1476600,75 

2007.07 0,31 0,24 0,28 176.579 267.421 1476600,75 

2007.08 0,26 0,47 0,98 183.641 279.727 1476600,75 

2007.09 0,51 0,18 1,29 169.121 253.310 1476600,75 

2007.10 0,51 0,30 1,05 198.718 297.682 1476600,75 

2007.11 0,36 0,38 0,69 191.985 273.539 1476600,75 

2007.12 0,59 0,74 1,76 162.615 222.869 1476600,75 

2008.01 0,38 0,54 1,09 175.988 254.167 1877235,35 

2008.02 0,40 0,49 0,53 174.667 252.807 1877235,35 

2008.03 0,66 0,48 0,74 195.825 283.227 1877235,35 

2008.04 0,87 0,55 0,69 214.735 301.139 1877235,35 

2008.05 2,02 0,79 1,61 203.870 292.740 1877235,35 

2008.06 1,92 0,74 1,98 218.065 309.169 1877235,35 

2008.07 1,46 0,53 1,76 229.862 318.388 1877235,35 

2008.08 1,18 0,28 -0,32 225.779 312.032 1877235,35 

2008.09 0,95 0,26 0,11 213.801 300.688 1877235,35 

2008.10 0,77 0,45 0,98 204.234 297.229 1877235,35 

2008.11 0,50 0,36 0,38 126.159 197.342 1877235,35 

2008.12 0,17 0,28 -0,13 60.663 97.048 1877235,35 

2009.01 0,33 0,48 -0,44 150.247 184.704 2292746,83 

2009.02 0,27 0,55 0,26 162.260 204.401 2292746,83 
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2009.03 -0,25 0,20 -0,74 228.166 274.901 2292746,83 

2009.04 -0,04 0,48 -0,15 205.075 253.730 2292746,83 

2009.05 1,39 0,47 -0,07 216.626 268.932 2292746,83 

2009.06 0,70 0,36 -0,10 232.412 284.386 2292746,83 

2009.07 0,26 0,24 -0,43 229.367 281.924 2292746,83 

2009.08 -0,05 0,15 -0,36 237.684 295.034 2292746,83 

2009.09 0,15 0,24 0,42 217.706 273.409 2292746,83 

2009.10 0,06 0,28 0,05 248.867 317.203 2292746,83 

2009.11 0,29 0,41 0,10 224.055 291.535 2292746,83 

2009.12 0,10 0,37 -0,26 188.688 252.764 2292746,83 
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Anexo B – Gráfico de Dispersão Cruzado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


