
APRESENTAÇÃO

Desde 1975, ano marcado pelo advento do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), 
uma sequência de mudanças se cristalizou na economia brasileira e em seus sistemas 
produtivos. Nesses quarenta anos, a agroindústria da cana-de-açúcar talvez tenha 
sido a que mais mudanças e desafios experimentou no conjunto das atividades de 
base agrícola. Com ela, o Brasil desenvolve tecnologias, conquista importantes 
mercados e torna-se referência na produção de energia renovável nos planos 
nacional e internacional. Neste percurso, a agroindústria passou por prosperidades 
e crises que se alternaram e marcaram a experiência do país em lidar, ao mesmo 
tempo, com desafios econômicos, sociais e ambientais da produção e do consumo.

A emergência das energias renováveis, principalmente a partir da década de 
1990, além de coincidir com o período de expansão do etanol no Brasil, registrou 
também uma sucessão de acontecimentos que trouxeram e ainda trazem desafios 
ao setor produtivo. Mudanças e crises na economia, exigências de maior proteção 
da vegetação natural, da água e do solo modelaram a forma de produção da cana-
-de-açúcar e de seus derivados. A agroindústria tem se adaptado a esses fatores. 
Além disso, tem diversificado a produção e viabilizado novas tecnologias – como 
os carros bicombustíveis e a geração de energia elétrica. Contudo, ainda assim não 
se tem evitado crises, fato que instiga estudos como os constantes deste volume.

No âmbito das políticas públicas, os autores mostram que, superados os 
tempos de forte intervenção estatal na produção, marcada por ações de antes 
e durante o Proálcool, as instituições se adaptaram a partir da década de 1990.  
No mesmo período analisado, a descentralização e a repartição de atribuições entre 
órgãos governamentais, de um lado, e a auto-organização do processo produtivo 
e do mercado, de outro, constituem sinais de uma etapa na economia nacional 
na qual o papel do Estado concentra-se na regulação e no fomento à produção. 
Compreender como esse cenário geral se reproduz ou se amolda no nível de cadeias 
produtivas e da sua interação com as políticas públicas é sempre importante 
para aperfeiçoá-las.

Nos dez capítulos deste livro, a agroindústria da cana-de-açúcar é abordada 
em diálogos com políticas públicas do passado e do presente. Discutem-se aqui 
acontecimentos e dados que possibilitam uma leitura das interações do Estado com 
o setor produtivo em um momento importante de sua trajetória. A obra representa 
também mais uma contribuição do Ipea sobre energias renováveis, tema que tem 
sido abordado na Casa por um expressivo número de pesquisadores. Os autores 
trazem indicadores sobre tecnologias, heterogeneidade produtiva na etapa agrícola, 
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estruturas e fundos de financiamento à pesquisa, custos de produção, desafios e 
crise na produção. Dessa abordagem surge a reunião de novos conhecimentos sobre 
o tema, assim como perspectivas e sugestões ao debate sobre políticas públicas. 

O trabalho é fruto do esforço de pesquisadores da Diretoria de Estudos e 
Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea e da 
grande colaboração de estudiosos parceiros de universidades. Entre os autores se 
encontram renomados estudiosos do tema no país, tendo alguns deles até mesmo 
vivenciado a trajetória desta cadeia produtiva desde o Proálcool. Dessa forma, ao 
trazer diálogos, reflexões e conhecimentos que contribuem com a avaliação de 
políticas públicas, o Ipea reafirma seu compromisso com a promoção de debates 
em temas de interesse da sociedade.
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