
APRESENTAÇÃO

Para continuar a se desenvolver, as energias alternativas ao petróleo, como a eólica, a fotovoltaica e o etanol, 
ainda necessitam de forte apoio dos governos? Quais são os principais fatores que levaram à crise recente no setor 
de produção de combustíveis derivados da cana-de-açúcar e que provocaram o fechamento de várias usinas? 
Quais são os motivos que levam os consumidores dos estados com maior produção de etanol, após mudanças 
nos preços relativos que favoreceram o produto em relação à gasolina, a substituir, com maior rapidez, esta por 
aquele biocombustível quando comparados aos consumidores de estados não produtores? 

Respostas preliminares a essas e a outras perguntas encontram-se nos artigos desta 39a edição do boletim Radar: 
tecnologia, produção e comércio exterior, dedicada especialmente a alguns pontos relevantes das energias alternativas, 
em seus aspectos produtivos, tecnológicos, de fornecimento de matérias-primas, de apoio governamental e de 
tendências dos mercados. 

No primeiro artigo, de autoria de Paulo A. Meyer M. Nascimento, apresenta-se uma visão geral das evoluções 
internacional e doméstica das indústrias de energias eólica e solar fotovoltaica, assim como o comportamento 
recente dos mercados globais e da concorrência no âmbito dessas indústrias. O autor defende o ponto de vista 
de que a contínua expansão das energias renováveis na matriz energética mundial já não decorre apenas de 
crises energéticas, nem tampouco resulta somente de uma prevista escassez futura dos combustíveis fósseis, 
mas deriva, também, de significativas mudanças nas preferências da sociedade, com base na sustentabilidade 
ambiental como um valor intrínseco ao desenvolvimento econômico, abrangendo um número crescente de 
países e ocupando papel central na agenda dos governos. O artigo apresenta reflexões sobre a inserção do Brasil 
nessas indústrias e no âmbito do domínio científico e tecnológico relevante para o desenvolvimento dessas fontes 
de energia renovável. O autor demonstra que o potencial eólico nacional tem sido mais bem aproveitado do 
que o solar, mas tão somente quando relacionado à geração adicional de eletricidade. As tecnologias associadas 
a esse processo são apropriadas por firmas estrangeiras, embora haja um competidor nacional no ramo.  
Quanto ao potencial solar, trata-se de um mercado que cresce rapidamente em escala global e no qual ainda 
existem oportunidades tecnológicas, mas o mercado brasileiro ainda é incipiente. Em razão de seu potencial,  
o Brasil deverá ser instado a ampliar a participação de fontes solares em sua matriz energética, mas, ao fazê-lo,  
já não estará em posição de dianteira na corrida tecnológica do setor. Segundo argumenta o autor, as dificuldades 
de expansão da capacidade hidroelétrica, aliadas ao potencial solar e eólico do país e às condições externas 
favoráveis às energias renováveis, deverão contribuir para tornar o Brasil um mercado consumidor cada vez 
mais relevante, tanto para aerogeradores quanto para painéis fotovoltaicos. No entanto, as restritas bases 
científicas nacionais nos segmentos de energias solar e eólica poderão limitar o aproveitamento de oportunidades 
tecnológicas que ainda poderão surgir no desenvolvimento daqueles equipamentos. 

No artigo seguinte, Gesmar Rosa dos Santos, Eduardo Afonso Garcia e Pery Francisco Assis Shikida revisam 
a literatura sobre aspectos relacionados às crises no setor sucroenergético e discutem os principais indicadores 
dessa crise, além de trazerem novos elementos ao debate. Foram ressaltadas as dificuldades das empresas 
(endividamento, aumento dos custos, prejuízos com intempéries e redução de margens de lucro), com dados 
ainda não conclusivos sobre o impacto na produção. No artigo são destacados os principais aspectos indicativos de 
crise que impactam toda a cadeia produtiva do etanol, sendo as fragilidades de concorrência do etanol hidratado 
diante da gasolina o foco principal atual, além da elevação nos custos de produção. Diante das dificuldades,  
os autores apontam a reivindicação do setor privado de um amplo programa de saneamento, de modo a incentivar 
a volta do investimento, aspecto que merece estudo detalhado. Mesmo diante desse apoio governamental, o texto 
realça que grupos mais atrasados, nas áreas tecnológica e de gestão, sairiam do mercado. Esses sinais, segundo os 
autores, levam a uma questão já bastante destacada no debate do tema: a necessidade de uma política estruturante 
para o etanol hidratado, com atenção para os elos agricultura e indústria.

Ana Claudia Sant’Anna, Gabriel Granco, Jason Bergtold e Marcellus M. Caldas estudaram, no terceiro 
artigo, alguns aspectos do perfil e da percepção de dois grupos de atores importantes na expansão da cadeia 
produtiva canavieira – fazendeiros produtores de cana-de-açúcar e arrendatários de terra para esse cultivo –, 



acerca dos desafios e barreiras na expansão da atividade em suas regiões. As análises do artigo fundamentaram-se  
em um levantamento de campo em quatro microrregiões de áreas de expansão da cana nos estados de Goiás e 
Mato Grosso do Sul. A pesquisa visitou dezessete cidades no primeiro estado e treze no segundo. Foi aplicado 
um formulário específico para o estudo de caso, desenvolvido pelos autores. Nas entrevistas, solicitou-se 
a indicação das maiores preocupações que aqueles agentes tinham quanto à produção de cana. Além dos 
obstáculos, como incidência de pragas, doenças e mudanças climáticas, a preocupação mais frequentemente 
citada foi relacionada à situação financeira das usinas (39% dos entrevistados em Goiás e 33% em Mato Grosso 
do Sul). Os entrevistados foram, também, questionados sobre os seus relacionamentos com as usinas de açúcar. 
Mesmo com incertezas quanto a elas serem parceiras comerciais confiáveis ou não, a maioria dos entrevistados –  
91% em Goiás e 74% em Mato Grosso do Sul – discordaram que seus lucros tenham diminuído desde que 
assinaram contrato com a usina. Além disso, 74% dos entrevistados de Goiás e 89% dos de Mato Grosso do 
Sul concordaram que passaram a ter uma renda mais constante graças ao contrato com a usina. 

No quarto artigo, Gesmar Rosa dos Santos apresenta e discute alguns indicadores da produtividade 
agrícola e industrial da agroindústria canavieira, particularmente na cadeia produtiva sucroenergética. O autor 
lembra que iniciativas de promoção de ganhos de rendimento da cana têm grande relevância, por ser a etapa 
da produção responsável pelos maiores desafios na cadeia como um todo: somente o custo da matéria-prima 
oscila entre 67% e 74% do custo total da agroindústria, a depender da localidade (produtividade física) e de 
outros parâmetros técnicos de cada sistema de produção, além de ser nela que se concentra o maior potencial 
de riscos. O trabalho apresenta cálculos das produtividades da cana-de-açúcar nas cinco grandes regiões do 
Brasil, medidas pelo rendimento médio por hectare (ha) da lavoura colhida; os resultados indicam que persistem 
disparidades, mesmo diante da incorporação de tecnologias ao longo dos anos e com curvas ascendentes de 
produtividade. Historicamente, o ganho de rendimento agroindustrial, considerando-se toda a cadeia produtiva 
do etanol, nos quarenta anos da produção em larga escala (1975-2015) tem sido expressivo: desde o Programa 
Nacional do Álcool (Proálcool), em 1975, até a safra 2013/2014, o rendimento médio por área plantada, 
expresso em etanol hidratado equivalente, passou de 2.024 litros/hectare (l/ha) para 7.105 l/ha. Essa evolução, 
porém, não evitou o surgimento de diferenças regionais de produtividade, que resultaram tanto da defasagem 
na adoção de tecnologias quanto de distintos sistemas de produção. Em suas conclusões, o autor lembra que, 
como os produtores priorizam fatores de produção não necessariamente pautados em ganhos significativos de 
produtividade, pode haver necessidade de revisão dos estímulos e direcionamentos de ações do poder público 
para a promoção da produtividade na produção de cana-de-açúcar.

Por fim, o último artigo, de autoria de João Gabriel de Morais Souza e Fabiano Mezadre Pompermayer, 
analisa as respostas do consumidor brasileiro aos movimentos de preços do etanol hidratado e da gasolina,  
nas principais Unidades da Federação (UFs). A metodologia utilizada baseou-se na comparação da evolução 
dos percentuais de preços etanol/gasolina com a evolução da participação (marketshare) do consumo do 
etanol em veículos leves nas cinco regiões geográficas brasileiras. Além dessa análise, os autores apresentam 
informações sobre as origens do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), a distribuição geográfica do consumo 
de combustíveis e a evolução da frota de veículos leves, do Ciclo Otto, por tipo de combustível utilizado, isto é, 
gasolina, álcool e flex. Os resultados mostraram que as respostas do consumidor às variações nos preços relativos 
etanol/gasolina variaram ao longo das UFs: nos estados em que a produção de etanol é significativa, a resposta 
dos consumidores frente às variações nos preços relativos foi mais intensa e mais rápida em comparação à 
resposta dos consumidores em estados em que a produção de etanol possui pouca significância. Para os autores, 
nos estados em que a produção é maior, o consumidor possui maior percepção de mudanças nos preços relativos, 
isto é, possui maior qualidade informacional, como no caso do estado de São Paulo, podendo, assim, exercer seu 
poder de barganha. Já nos estados em que a produção de etanol é pequena ou inexistente, o consumidor parece 
estar menos atento às alterações dos preços relativos, pouco alterando seu padrão de consumo. As conclusões 
do trabalho realçam que os resultados obtidos podem fornecer subsídios para as políticas públicas de eficiência 
energética e de fomento aos biocombustíveis.

Ao consolidar, neste boletim, diversos estudos sobre energias alternativas, que resultam de pesquisas 
em andamento no Ipea, esta edição espera contribuir para o debate e o melhor conhecimento das questões 
envolvidas, assim como para o aperfeiçoamento das políticas públicas. 


