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No Brasil, o mercado de etanol encontra-se intrinsecamente ligado à gasolina e 

ao açúcar; à gasolina porque ora a complementa (etanol anidro), ora a substitui (etanol 

hidratado); ao açúcar porque é majoritariamente produzido da mesma matéria-prima, a 

cana-de-açúcar. O presente trabalho busca explicar, com o auxílio da econometria, de 

que modo os preços do açúcar e da gasolina interferem e/ou determinam os preços do 

etanol no Brasil. As elasticidades encontradas sugerem que, ante a variação positiva de 

1% no preço da gasolina C na revenda, o preço do etanol na revenda aumentaria 0,8%, 

no mesmo mês, ceteris paribus. Já em resposta a variação positiva de 1% no preço 

internacional de açúcar, o preço do etanol na revenda aumentaria 0,23%, ao cabo de 

quatro meses, tudo demais constante. Complementarmente, a análise do comportamento 

de produção de etanol das usinas mistas corrobora a hipótese de que preços de açúcar 

influenciam preços de etanol via alterações na quantidade produzida. Os resultados 

indicam que para cada 1% de elevação na média móvel do preço externo de açúcar, a 

média móvel da produção de etanol diminui em 0,28%, com dez meses de defasagem. 
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Ethanol market in Brazil is intrinsically linked to gasoline and sugar markets. 

This is because ethanol either complements (anhydrous) or replaces (hydrated) gasoline. 

Besides, Brazilian ethanol is mostly made from sugarcane, the same feedstock for sugar. 

This thesis seeks to explain, through an econometric approach, how sugar and gasoline 

prices affect and/or determine the price of ethanol in Brazil. Elasticities found suggest 

that, in face of a 1% increase in gasoline retail price, ethanol price at the same market 

level would rise at 0.8% immediately, ceteris paribus. Yet, in response to a positive 

change of 1% in the international sugar price, ethanol prices at the retail level would 

increase 0.23% within four months, everything else held constant. Additional analysis 

of joint ethanol-sugar production plants behavior against fluctuations in sugar prices 

corroborates the hypothesis that sugar prices affect ethanol prices via changes in the 

quantity produced. Results indicate that the moving average of ethanol production 

decreases by 0.28% for every 1% increase in the moving average of the international 

sugar price, with a ten-month time lag. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa 

O etanol é um biocombustível líquido derivado de biomassa renovável que tem como 

principal componente o álcool etílico e pode ser utilizado, diretamente ou mediante 

alterações, em motores de combustão interna com ignição por centelha (BRASIL, 

2011), também conhecidos como motores de ciclo Otto. Ele pode substituir a gasolina 

sem modificações profundas na tecnologia do automóvel, porém sua densidade 

energética é menor que a do combustível derivado de petróleo.  

No Brasil, o mercado de etanol encontra-se intrinsecamente ligado a dois outros 

produtos: a gasolina e o açúcar. À gasolina porque ora a complementa (etanol anidro), 

ora a substitui (etanol hidratado), no abastecimento de veículos leves. Ao açúcar porque 

é majoritariamente produzido da mesma matéria-prima: a cana-de-açúcar, mais 

precisamente do seu caldo. 

1.2 Objetivo 

O presente trabalho busca explicar de que modo os preços do açúcar e da gasolina 

interferem e/ou determinam os preços do etanol no Brasil. 

O açúcar é uma commodity e, como tal, tem preços determinados no mercado 

internacional. Tendo-se em vista que o Brasil produz cerca de um quinto do total de 

açúcar produzido no mundo e responde por, aproximadamente, metade das exportações 

mundiais do produto (USDA, 2014), certos cuidados metodológicos foram tomados de 

maneira a distinguir os sentidos de causalidade entre os preços internos e externos do 

produto. 

O petróleo, por sua vez, também é uma commodity e seus preços estão estreitamente 

relacionados com os dos seus derivados – gasolina inclusive – no mercado 

internacional. Os preços domésticos da gasolina ex-refinaria guardam certa relação com 

os preços externos da gasolina, que será abordada com base em revisão de literatura. A 

gasolina que o consumidor brasileiro adquire (gasolina C) compõe-se, obrigatoriamente, 

de mistura de etanol anidro com a gasolina A (pura), em teor determinado pelo 

Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA), entre 18% a 25% (em 

volume), de acordo com a Lei 8.723, de 28.10.1993, alterada pela Lei 12.490, de 



2 

 

16.09.2011 (BRASIL, 2011). Desse modo, os preços finais da gasolina ao consumidor 

estão também sujeitos à interferência direta do preço do etanol (anidro). Durante a 

modelagem foram tomados os devidos cuidados a fim de expurgar esse efeito. 

1.3 Relevância Técnico-Científica 

Entender como são determinados os preços dos combustíveis nos diversos elos da 

cadeia favorece: à academia teorizar sobre o comportamento do mercado energético, 

especialmente sobre o segmento de combustíveis para veículos leves que respondem por 

cerca de 43% da matriz energética de transportes (EPE, 2013b); aos agentes privados 

estabelecerem suas estratégias de investimento, de produção e comercial; ao agente 

regulador prever com antecedência oscilações de mercado que possam pôr em risco o 

abastecimento nacional; ao governo estabelecer diretrizes de planejamento energético. 

O Brasil, ao contrário da maioria dos outros países, possui uma matriz energética, em 

grande parcela, renovável. Isto se deve, principalmente, à contribuição da geração 

hidrelétrica e à participação da cana-de-açúcar e seus derivados (uso de etanol anidro e 

hidratado em veículos e cogeração a partir do bagaço) (EPE, 2013b). A sustentação da 

participação de fontes renováveis na matriz constitui diretriz do Plano Nacional de 

Mudanças do Clima (BRASIL, 2008). Contudo, o crescimento da oferta de etanol em 

compasso com a demanda, como previsto nos Planos Decenais de Expansão de Energia, 

não vem se concretizando. 

1.4 Divisão do Trabalho 

O trabalho é composto dos seguintes capítulos: Introdução, Revisão da Literatura, 

Metodologia, Resultados Empíricos e Considerações Finais. 

A Introdução presta-se a delineia: a justificativa teórica, os objetivos, a relevância 

técnico-científica e a estrutura do trabalho. 

A primeira seção da Revisão de Literatura busca contextualizar as questões teóricas 

desenvolvidas ao longo da dissertação, apresentando os condicionantes históricos e 

dados empíricos em que se manifestam. Na segunda seção, foram abordadas as 

iniciativas teóricas já empreendidas no tema. Foram relatados os seguintes trabalhos: 

ALVES (2002), BACCHI (2005), LAMOUNIER et. al. (2006), DIAS (2008), BOFF 

(2009), RODRIGUES (2009), CAMPOS (2010), SALVO e HUSE (2010), 
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CAVALCANTI et. al. (2012), DIEHL (2012), GOHIN e CHANTRET (2009), 

PEÑARANDA e RUPÉREZ MICOLA (2011), GARDEBROEK e HERNANDEZ 

(2013) e NATANELOV et. al. (2013). 

O Capítulo 3 foi dedicado a: retomar o arcabouço teórico que fundamentou os passos 

metodológicos tomados, indicar a fonte dos dados utilizados no presente estudo e 

analisar preliminarmente o comportamento das séries temporais.  

Uma vez realizados os testes econométricos propriamente ditos, foram apresentados 

detalhadamente, no Capítulo 4, os resultados da modelagem tanto da determinação dos 

preços dos combustíveis como do comportamento de produção das usinas mistas. 

Nas Considerações Finais foram destacados: os principais resultados, sintetizando e 

contextualizando a interpretação dos seus significados e as limitações da sua validade. 

Também são abordadas perspectivas de continuidade da pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

Neste capítulo estão resumidas as contribuições de trabalhos prévios relacionados aos 

mercados de gasolina, etanol e açúcar. Na primeira seção, a perspectiva é histórica e 

busca-se contextualizar de modo amplo, no tempo e no espaço, os mercados em tela. A 

segunda seção sintetiza os trabalhos científicos desenvolvidos com enfoque na aplicação 

de métodos quantitativos para a análise das relações entre variáveis-chaves no passado 

recente. 

2.1 Contextualização Histórica 

Primeiramente, será abordada a evolução histórica dos setores econômicos em análise, 

com destaque para: a demanda interna de etanol e gasolina, a demanda externa de 

etanol, a oferta interna de gasolina, a oferta de etanol e de açúcar. Por último, serão 

apresentados esquematicamente os fluxos gerais dos produtos analisados. 

2.1.1 A demanda interna de etanol e gasolina 

O Brasil tem adotado políticas de adição de etanol anidro (graduação alcoólica mínima 

de 99%) à gasolina desde a década de 1930. Até o início da década de 1970, a 

motivação estava mais ligada a questões agrícolas do que energéticas e a proporção 

entre o consumo de etanol e de gasolina manteve-se em torno de 5% (LEITE, 1997). 

Após o Primeiro Choque do Petróleo1, veio à tona a questão energética, materializada 

nas preocupações com segurança de suprimento de combustíveis e acompanhada dos 

desdobramentos macroeconômicos, como impacto inflacionário e déficits no balanço de 

pagamentos (YERGIN, 1992). Nesse contexto, criou-se o Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool), em 1975, que inicialmente consolidou a política de incentivos ao etanol e 

elevou progressivamente o teor de mistura na gasolina (LEITE, 1997).  

 Na segunda fase do programa, entre 1979 e 1985, após o Segundo do Choque do 

                                                           
1 Durante a Guerra do Yom Kippur, um conflito entre árabes e israelenses deflagrado em 1973, os países 
árabes integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiram, após o apoio 
militar norte-americano a Israel, impor um embargo aos Estados Unidos e a outros países ocidentais que 
implicou reduções progressivas no fornecimento de petróleo e a quadruplicação do preço do barril 
(YERGIN, 1992). 
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Petróleo 2 , com o desenvolvimento de motores movidos exclusivamente a etanol 

hidratado (graduação alcoólica de aproximadamente 95%) e a criação de mecanismos 

de estímulo à compra de veículos dotados com esta tecnologia, bem como à produção e 

ao consumo de etanol, houve um crescimento vertiginoso do consumo de etanol 

(SHIKIDA, 1999). É desse período em diante que podemos descrever, sob a ótica 

econômica da demanda, o etanol como um bem substituto à gasolina – e não 

complementar, como antes.  

Na segunda metade da década de 1980, um conjunto de condições adversas, como a 

redução do suporte governamental ao Programa, a queda do preço internacional do 

petróleo e o aumento da produção nacional de petróleo, minou a confiança dos agentes 

econômicos e desencadeou uma crise de desabastecimento de etanol entre 1989 e 1990. 

Como reação, a adição compulsória de anidro sofreu seguidas reduções, chegando até 

mesmo a ser complementada pela mistura com metanol e etanol importados durante 

aquele período (PARRO, 1996). Nos anos seguintes, as vendas de veículos movidos a 

etanol caíram sensivelmente, o que, conjuntamente com o sucateamento intrínseco à 

frota, implicou a redução gradual do consumo de hidratado (SHIKIDA, 1999). 

Em 2003, foi introduzida na frota brasileira a tecnologia bicombustível, comumente 

denominada flex, que possibilita o abastecimento com etanol hidratado ou gasolina C ou 

qualquer mistura de ambos. A produção em larga escala deste tipo de veículo foi 

impulsionada pelo enquadramento do motor flex na categoria de IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados) reduzido, um ano antes (TEIXEIRA, 2005). Importante 

destacar também a redução pelo Estado de São Paulo da alíquota de ICMS (Impostos 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente sobre o etanol hidratado, de 

25% para 12%, em 2003 (COSTA, 2011). 

Os veículos “flexíveis” tiveram grande aceitação por parte dos consumidores e as 

vendas crescentes desses modelos promoveram a alteração gradativa do perfil da frota. 

Desde 2007, aproximadamente 90% dos veículos leves novos vendidos (ANFAVEA, 

2014) detêm a referida tecnologia. Estimativas próprias3  indicam que 61% da frota 

circulante de veículos leves eram flex no fim de 2013. 

                                                           
2 Em 1979, o pânico desencadeado pela Revolução Iraniana assolou o mercado internacional de petróleo e 
o preço do barril subiu de US$ 13 para US$ 34, caracterizando o que se convencionou chamar de 
Segundo Choque do Petróleo (YERGIN, 1992). 
3 Ver Apêndice B. 
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No período de 2003 a 2009, o consumo de etanol hidratado quintuplicou devido a 

condições favoráveis de oferta e preço de etanol. No entanto, nos três anos que se 

seguiram as condições de mercado alteraram-se radicalmente e a liberdade dada ao 

consumidor pela nova tecnologia, desta vez, implicou retração de 40% no consumo de 

etanol hidratado (Figura 1). Como contrapartida, as vendas de gasolina C cresceram 

acentuadamente entre 2009 e 2012. Outro fenômeno digno de nota é a evolução do 

consumo total dos dois combustíveis: entre 2003 e 2013, a soma mais que duplicou, o 

que equivale a um crescimento médio anual de mais de 7%. 

 

Figura 1 – Evolução do consumo de etanol hidratado combustível e gasolina C, em m³, 2000-2013. 

Fonte: ANP, 2014a. 

Os preços relativos do etanol hidratado ante os da gasolina C ao consumidor revelaram-

se determinantes do padrão de demanda após a introdução do veículo flex. Enquanto 

estes se mantiveram abaixo de 70% (equivalência volumétrica entre os combustíveis4), 

houve espaço para a expansão do consumo. Inversamente, quando a relação de preços 

ultrapassou esse limite, o consumo entrou em declínio5 (Figura 2). 

 

                                                           
4 Um veículo flex quando abastecido com etanol percorre, em média, uma quilometragem 
aproximadamente 30% menor do que quando abastecido com gasolina. 
5 Em 2010, excepcionalmente, a relação média de preços foi inferior a 70% e o consumo de etanol sofreu 
retração. Cabe ressaltar que na Figura 2 estão expressas as médias anuais nacionais, que não são capazes 
de revelar as disparidades de preços regionais e sua evolução ao longo do ano. 

-

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ilh

õ
es

 d
e

 m
³

Gasolina C Etanol Hidratado



7 

 

 

Figura 2 – Preços relativos por litro de etanol hidratado vs. gasolina C ao consumidor, média brasileira, 

2005-2013.  

Fonte: ANP, 2014b. 

2.1.2 A demanda externa de etanol 

O uso de etanol como combustível automotivo remonta às origens da própria indústria 

automobilística, ainda no século XIX, antes de a gasolina se estabelecer como principal 

combustível automotivo. No século XX, o etanol foi utilizado em mistura com a 

gasolina em diversos momentos, não apenas no Brasil, como também em outros países: 

Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália etc. Questões como ajuste de 

octanagem da gasolina, destinação de insumos agrícolas excedentes e dificuldade de 

acesso ao petróleo e seus derivados, sobretudo em períodos de guerra, justificavam a 

prática (KOVARICK, 2013). 

Em 1980, após o Segundo Choque do Petróleo, os Estados Unidos instituíram duas 

medidas importantes com relação ao etanol: a primeira era um crédito tributário que 

variou em torno de US$ 0,50 por galão de etanol misturado à gasolina; a segunda era 

um imposto de US$ 0,54 por galão sobre o etanol importado. Ambas as medidas, em 

conjunto, protegeram o setor de produção de etanol norte-americano da concorrência 

externa durante o seu desenvolvimento e vigeram até o fim de 2011 (KOVARICK, 

2013). 
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Outro fator que impulsionou a adição de etanol à gasolina no mundo foi a substituição 

de aditivos tradicionalmente usados para ajustar a octanagem da gasolina. Durante 

décadas, o principal aditivo utilizado em escala mundial foi o chumbo tetra-etila, devido 

ao seu baixo custo. Desde a década de 1980, por razões ambientais e de saúde pública, o 

componente de chumbo altamente poluente foi sendo substituído ao redor do mundo 

(KOVARICK, 2013).  

O primeiro substituto para o chumbo tetra-etila adotado em escala global foi o MTBE 

(éter metil terciário butílico, na sigla em inglês), ainda comumente utilizado em países 

da Ásia, África, Oriente Médio, Europa e América Latina (ACFA, 2013). Devido ao 

problema de contaminação de corpos d’água, o uso do MTBE foi banido em diversos 

estados norte-americanos e no Brasil. Em seu lugar, o etanol encontrou uma via 

privilegiada de expansão de demanda nos Estados Unidos (WESTCOTT, 2007). 

Com a ascensão do tema das mudanças climáticas nos foros de política internacional6, a 

questão ambiental foi enfatizada e, somada a outros fatores como a busca por segurança 

energética e o suporte à economia agrícola, levou diversos países a adotarem programas 

de estímulo à energia renovável, bem como especificamente à produção e ao uso de 

biocombustíveis, nos anos 2000. 

Em 2005, os EUA publicaram o Energy Policy Act, legislação que introduziu o 

programa de estímulo aos combustíveis renováveis Renewable Fuel Standard (RFS), 

que tinha como meta duplicar para 7,5 bilhões de galões, até 2012, o uso de 

combustíveis renováveis, sobretudo o etanol de milho produzido internamente. O 

Energy Independence and Security Act de 2007 ampliou as metas do RFS para 36 

bilhões de galões de combustíveis renováveis a serem misturados à gasolina, diesel e 

combustível de aviação até 2022. Em 2013, quando os preços dos créditos RIN7 de 

                                                           
6 Em 1988, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com o objetivo de 
fornecer uma visão científica clara sobre o estágio corrente do conhecimento em mudanças climáticas e 
seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos (IPCC, 2014). Quatro anos depois, no Rio de 
Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) 
resultou na criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), 
que busca atingir a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível 
que evite uma interferência antropogênica perigosa com o sistema climático (UN, 1992). O Protocolo de 
Quioto, de 1997, foi um acordo internacional ligado à CQNUMC, que vinculava as partes ao 
estabelecimento de metas obrigatórias de redução de emissões em nível internacional – os EUA não 
ratificaram o acordo (UNFCC, 2014).  
7 Renewable Identification Number (RIN) é um número de série atribuído a um lote de biocombustível 
com a finalidade de acompanhar sua produção, uso e comercialização, no âmbito do RFS. 
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etanol convencional chegaram a crescer 27 vezes num período de sete meses, o 

programa foi alvo de severas críticas e esteve sujeito a revisão8 para baixo das metas. 

A União Europeia (UE), por sua vez, almeja obter 20% de sua energia total a partir de 

fontes renováveis até 2020; no segmento de transportes, 10% da energia consumida 

deverá ter origem renovável no mesmo prazo. As referidas metas fazem parte da política 

para energia renovável representada pela Diretiva nº 28, de 2009, da Comissão Europeia 

(RED). Entre 2008 e 2010, o consumo de biocombustíveis na UE aumentou 39%, 

enquanto o consumo de combustíveis derivados de petróleo no transporte rodoviário 

diminuiu 3,5%. Em 2010, 75% dos biocombustíveis utilizados na UE eram biodiesel 

(principalmente ésteres metílicos), 21% eram substitutos da gasolina (sobretudo etanol) 

e cerca de 4% consistiam em outros biocombustíveis líquidos. Cerca de 80% de todo o 

etanol consumido na UE, em 2010, foram produzidos internamente, sendo o restante 

importado principalmente do Brasil e dos EUA, embora a fração brasileira tenha caído 

consideravelmente em relação a 2008 (ECOFYS, 2012).  

O uso de etanol no mundo, em 2010, foi dominado por EUA e Brasil, que, 

respectivamente, consumiram 25,9 milhões de tep e 13,3 milhões de tep de etanol 

combustível (ou 39,3 milhões de tep, em conjunto), o que representa 86% de um total 

global de consumo de 45,4 milhões de tep de etanol combustível. A participação da UE-

27 neste total foi de apenas 6% (ECOFYS, 2012).  

Em outubro de 2012, a Comissão Europeia propôs uma revisão das metas da RED. A 

proposta foi aprovada, com alterações, pelo Parlamento Europeu em setembro de 2013 e 

pretende: estabelecer a meta de 7,5% de combustíveis renováveis na gasolina em 2020; 

definir um limite de 6% à contribuição dos combustíveis derivados de culturas 

alimentares para a meta de combustíveis renováveis; definir metas separadas para o uso 

de biocombustíveis avançados no setor de transportes em 0,5%, em 2016, e 2,5%, em 

2020; revisar os mecanismos de contabilidade múltipla para certos biocombustíveis 

avançados; desenvolver, até 2016, metodologia para se levar em conta o efeito das 

mudanças indiretas no uso da terra (ILUC, na sigla em inglês) (PE, 2013). Para entrar 

em vigor a revisão ainda necessita ser aprovada pelo Conselho Europeu.  

A despeito de todos esses esforços internacionais para o desenvolvimento do mercado 

de etanol, até o presente momento, as exportações brasileiras não têm rivalizado, em 
                                                           
8 Não confirmada até o fechamento deste texto. 



10 

 

termos de volume, com o mercado interno para etanol, como pode ser visto na Figura 3. 

Ademais, apesar de existirem fluxos de comércio não desprezíveis do produto entre os 

principais produtores e consumidores (Estados Unidos e Brasil), o mercado 

internacional ainda não está amadurecido, em razão da existência de barreiras 

protecionistas, poucos agentes de peso, diferenças e instabilidades de políticas 

energéticas e ambientais e da falta de um mercado de derivativos de referência em nível 

mundial (SOUZA, 2011). Por este motivo, o mercado externo de etanol está fora do 

escopo deste trabalho e preços do biocombustível cotados no estrangeiro não foram 

considerados na modelagem. 

 

Figura 3 – Exportações de etanol total e consumo interno de etanol combustível total, Brasil, em m³, 

2000-2013. 

2.1.3 A oferta interna de gasolina 

Primeira iniciativa brasileira no setor de refino de petróleo, a Refinaria Riograndense 

começou a funcionar em 1932, na cidade de Uruguaiana (RS), processando petróleo 

importado, com capacidade de 150 barris/dia. Em 1936, entraram em operação no país 

duas outras refinarias: a Ipiranga, em Rio Grande (RS), com capacidade para 1.000 

barris/dia e a das Indústrias Matarazzo de Energia, em São Caetano (SP), com 

capacidade para 500 barris/dia (TAVARES, 2005). 

Com a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), em 1938, as atividades 

relacionadas ao petróleo passaram a depender de autorização prévia do novo órgão, que 
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detinha amplas atribuições no setor. Nos anos seguintes, foi iniciada a construção da 

Refinaria de Mataripe (atual Landulpho Alves ou RLAM), com capacidade de 2.500 

barris por dia, o que correspondia à produção de menos de 10% dos derivados 

consumidos internamente (LEITE, 1997). 

As discussões em torno do papel do Estado e da iniciativa privada na conformação da 

indústria brasileira do petróleo prolongaram-se por vários anos. Em 1945, o CNP 

autorizou a construção de duas refinarias privadas com capacidade para 10.000 bpd: 

uma no Rio de Janeiro (Manguinhos) e outra em São Paulo (Capuava) (LEITE, 1997).  

Em 1953, foi criada a Petrobras, empresa estatal que exercia o monopólio legal, até 

1997, sobre as atividades ligadas ao petróleo, entre elas: exploração, produção, 

transporte, refino e comercialização (LEITE, 1997). Entre 1950 e 1961, foram 

inauguradas seis refinarias: Refinaria de Manguinhos, RLAM, RECAP (Capuava), 

RPBC (Cubatão), REMAN (Manaus) e REDUC (Duque de Caxias) (TAVARES, 2005). 

O período de 1966 a 1980, por sua vez, foi marcado pelo acelerado crescimento 

econômico do país e, no setor de petróleo, pela busca da autossuficiência em derivados. 

Por esta razão, os investimentos concentraram-se na etapa de refino, tendo sido 

construídas seis novas unidades: LUBNOR (Fortaleza), REFAP (Canoas), REGAP 

(Betim), REPLAN (Paulínia), REPAR (Araucária) e REVAP (São José dos Campos) 

(TAVARES, 2005). Assim, na década de 70, o Brasil tornou-se um grande importador 

de óleo leve e um grande produtor de derivados. De 1975 em diante, a produção de 

derivados otimizada para a gasolina (produto de maior demanda) era capaz de atender a 

demanda interna (COLOMER e TAVARES, 2012). 

Após o Segundo Choque do Petróleo iniciou-se uma longa era de recessão econômica, 

com forte decréscimo do consumo de derivados, e a capacidade de refino tornou-se 

superior às necessidades do mercado nacional. Em 1984, por exemplo, havia excedentes 

de todos os produtos derivados de petróleo. Também contribuiu para o excedente de 

gasolina o Proálcool (COLOMER e TAVARES, 2012). 

Dos anos 80 em diante, entretanto, o aumento da produção nacional de petróleo trouxe 

implicações importantes. Primeiramente, as refinarias brasileiras apresentavam 

restrições à utilização do petróleo pesado produzido na recém-descoberta Bacia de 

Campos, pois haviam sido projetadas para carga de óleos leves. A segunda modificação 
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ocorreu no perfil de demanda por derivados, com um aumento da importância do diesel 

devido ao aumento da frota de veículos pesados. Resultou que o Brasil passou a 

exportar a gasolina excedente e a importar maiores volumes de óleo diesel.  De forma a 

minimizar esses impactos, foram empreendidas diversas adaptações e ampliações das 

refinarias brasileiras. A adição de unidades de hidrocraqueamento, por exemplo, 

aumentou a parcela de diesel produzida (COLOMER e TAVARES, 2012). 

Desde 1980, entretanto, nenhuma nova refinaria de grande porte entrou em operação. 

Em 2000, começou a operar a Refinaria Potiguar Clara Camarão, da Petrobras, com 

capacidade para 37 mil bpd, tendo produzido pequenos volumes de gasolina após 2010. 

Duas refinarias privadas de pequeno porte foram inauguradas entre 2007 e 2008: 

Univen e Dax Oil (ANP, 2014c). Em 2013, nenhuma destas produziu gasolina. 

À dicotomia entre diesel e gasolina se sobrepõe outra dualidade, entre etanol hidratado e 

gasolina, já abordada na seção sobre demanda interna de etanol e gasolina. Aqui cabe 

destacar, no entanto, o impacto que a migração não prevista de demanda do etanol para 

a gasolina desde 2010, teve sobre as importações de gasolina, que atingiram em 2012 

volume não registrado desde 1954. Uma longa série de produção e comércio externo de 

gasolina pode ser observada na Figura 4. 

Em 2013, a demanda de gasolina A correspondeu a 28% da demanda total de derivados 

de petróleo no Brasil, enquanto o diesel respondeu por 49% e o gás liquefeito de 

petróleo, 12% (ANP, 2014a). Nesse mesmo ano, 13 refinarias e três centrais 

petroquímicas produziram gasolina, sendo que as 11 refinarias pertencentes à Petrobras 

responderam por 96% do total e as centrais petroquímicas somaram 3% (ANP, 2014d). 
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Figura 4 – Produção, importação, exportação e consumo aparente de gasolina, em m³, 1920-2013. 

Fonte: IPEADATA, 2014. 

Os investimentos no parque nacional de refino já em andamento e/ou previstos estão 

relacionados a quatro novas refinarias, todas controladas pela Petrobras. A Refinaria 

General Abreu e Lima (RNEST), tem capacidade nominal total prevista para 230 mil 

bpd, em dois trens iguais, sendo que o primeiro seria inaugurado em novembro de 2014 

e o segundo, em maio de 2015. O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ), em construção em Itaboraí (RJ), será constituído por dois módulos, o 

primeiro com capacidade de 165 mil bpd, previsto para entrar em operação em abril de 

2015 e o segundo, com capacidade de 300 mil bpd, em janeiro de 2018. A Petrobras 

prevê ainda a construção de outras duas refinarias, uma no Maranhão e outra no Ceará, 

totalizando 900 mil bpd. Nenhum dos quatro projetos, contudo, prevê produção de 

gasolina (EPE, 2013a). 

No mundo, a tendência nos países desenvolvidos é de redução no consumo de gasolina. 

A Europa, com objetivos de eficiência energética e redução de emissões de GEE, vem 

adotando incentivos à aquisição de veículos leves mais eficientes movidos a diesel 

(ULLER, 2007). Os EUA, que também implementaram programas de estímulo a 

eficiência veicular (ANP, 2013), apresentaram reduções anuais na demanda de gasolina 

quatro vezes desde 2008 (EIA, 2014a). Essas tendências podem vir a configurar um 

cenário global de ampla oferta e baixos preços de gasolina no mercado internacional nos 
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próximos anos, a depender, dentre outros fatores, da pujança da demanda dos países em 

desenvolvimento. 

2.1.4 A oferta de etanol e de açúcar 

A cana-de-açúcar está presente na economia brasileira desde as primeiras décadas da 

colonização portuguesa. Mais do que isso, a economia de exportação do açúcar bruto, 

construída inicialmente com auxílio dos holandeses, foi o negócio que, de fato, garantiu 

a ocupação e manutenção do território brasileiro pelos portugueses no início da 

colonização e permaneceu exercendo papel central até o ciclo econômico do ouro, no 

século XVIII (FURTADO, 2005). 

A despeito das sucessivas crises que atravessou ao longo da História, em razão da 

competição das Antilhas Holandesas, da expansão do açúcar de beterraba na Europa e 

da ascensão das exportações cubanas, a estrutura produtiva nacional preservou-se, em 

grande medida, intacta. Com efeito, ao ressurgirem condições favoráveis no início do 

século XX, a indústria açucareira nordestina voltou a funcionar com plena vitalidade 

(FURTADO, 2005). 

O aumento da produção de açúcar na região Centro-Sul, principalmente no estado de 

São Paulo, ocorreu simultaneamente a uma redução da demanda externa, resultante da 

crise econômica mundial dos anos 1930 (ALVES, 2002). Em 1933, foi criado o 

Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), marco fundamental da intervenção estatal no 

setor no século XX, que tinha como objetivos resolver o problema de superprodução, 

mediante o planejamento e controle da produção, além de fomentar a produção de 

etanol anidro (SZMRECSÁNYI, 1979 apud ALVES, 2002). 

Na ocasião da Segunda Guerra Mundial, o transporte marítimo utilizado nas 

exportações e na cabotagem tornou-se de grande risco, afetando os fluxos de açúcar do 

Nordeste para os principais centros consumidores localizados no Centro-Sul do Brasil 

(SZMRECSÁNYI & MOREIRA, 1991 apud ALVES, 2002). Esta oportunidade foi 

oportunamente aproveitada pelos produtores do Centro-Sul, que se desenvolveram de 

tal forma a suplantar, na década de 1950, o tradicional polo nordestino (MACHADO, 

2002 apud ALVES, 2002).  

A intervenção estatal, que se estendeu pelas décadas seguintes, foi determinante na 

reestruturação do setor, utilizando-se dos seguintes mecanismos: preços administrados, 
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autorização prévia para entrada de novas unidades industriais, quotas de produção, 

subsídios, garantia e divisão regional de mercados, controle de exportação e restrições 

ao capital estrangeiro (RAMOS, 1999 apud ALVES, 2002). 

Até 1975, a moagem da cana era destinada à produção de açúcar, sendo considerado o 

etanol um mero subproduto. Até então, existiam apenas destilarias anexas às usinas 

(ALVES, 2002). Com a implementação do Proálcool, deu-se ênfase ao aproveitamento 

da capacidade ociosa das destilarias anexas às usinas de açúcar preexistentes, com o 

intuito de aumentar a produção de etanol anidro. Entre 1980 e 1985, intensificou-se o 

uso do etanol hidratado como combustível e deu-se prioridade à implantação de 

destilarias autônomas (SHIKIDA, 1999).  

De 1986 em diante, houve o processo de desaceleração e crise do Proálcool, conforme 

já mencionado (SHIKIDA, 1999). Neste período, os preços favoráveis do açúcar no 

mercado internacional fizeram com que muitas usinas ou produtores com destilarias 

anexas passassem a destinar maior parcela da matéria-prima para produção do açúcar, 

visando à exportação (FURTADO, 1992 apud CAMPOS, 2010). 

Em 1990, foi extinto o IAA e, desde então, o setor tem passado por profundas 

transformações. Entre 1990 e 2002, os preços da matéria-prima e dos produtos foram 

liberados paulatinamente. Os produtores e agentes de mercado passaram, 

consequentemente, a conduzir suas ações de acordo com os sinais emitidos por preços 

determinados em mercados competitivos (ALVES, 2002). 

As exportações do açúcar foram liberadas em 1994, encerrando-se o regime de quotas e 

sobretaxas de 40% sobre os volumes excedentes. No mercado internacional, o fim do 

acordo bilateral entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e Cuba, 

possibilitou ao Brasil ocupar, parcialmente, o lugar de Cuba (ALVES e BACCHI, 

2004). Desde então, as exportações brasileiras de açúcar cresceram de modo 

relativamente sustentado, como pode ser visto na Figura 5. Os consideráveis avanços de 

produtividade tanto agrícola quanto industrial ocorridos na região Centro-Sul neste 

período também contribuíram para o crescimento das exportações (ALVES e BACCHI, 

2004). Esse desempenho deu-se a despeito das pesadas políticas protecionistas que os 

principais países consumidores mantêm até hoje (CHANG, 2012). 
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 Figura 5 – Exportações brasileiras de açúcar, em milhões de t, 1960-2013.  

Fonte: MDIC (2014), IPEADATA (2014). 

Atualmente, o Brasil é o maior produtor e o principal exportador mundial de açúcar, 

como se vê na Tabela 1. Outros países com participação relevante nesse mercado são: a 

Índia, que se posiciona como segundo maior produtor mundial, mas que, devido a seu 

elevado consumo, responde por apenas 2% das exportações globais; a Tailândia, que 

possui a quarta maior produção mundial e detém a segunda posição no ranking das 

exportações; os Estados Unidos e a Europa, como um todo, que são, simultaneamente, 

grandes produtores e consumidores.  

Tabela 1 – Produção e exportações de açúcar dos cinco maiores produtores mundiais e totais mundiais, na 

safra 2012-13, em mil toneladas.  

 

Fonte: USDA (2014). 
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açúcar. Os EUA utilizam tanto a cana-de-açúcar como a beterraba em sua produção, em 

proporções aproximadamente iguais. Na Europa, a quase totalidade do açúcar é oriunda 

de beterraba (CAMPOS, 2010). 

No etanol, conforme já dito anteriormente e pode ser verificado na Tabela 2, Estados 

Unidos e Brasil lideram a produção mundial. Como se vê na Figura 6, a produção norte-

americana ultrapassou a brasileira em 2006 e cresceu aceleradamente entre 2007 e 2010. 

Já a produção no Brasil vem enfrentando obstáculos desde 2009, quando a crise 

financeira se abateu sobre os produtores, e condições climáticas mostraram-se 

desfavoráveis em 2010 e 2011 (BARROS, 2013). 

Tabela 2 – Produção e exportações de etanol dos cinco maiores produtores mundiais e totais mundiais, em 

2012, em mil m³. 

 

Fonte: RFA (2014), EIA (2014b) e MDIC (2014). 

 

Figura 6 – Produção de etanol, no Brasil e nos EUA, em milhões de m³, 2001-2013.  

Fonte: MAPA (2014c), EIA (2014c). 
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qualidade, há diferenças a serem ressaltadas nos processos produtivos dos dois países. 

Enquanto o etanol no Brasil é feito principalmente com base na cana-de-açúcar, nos 

EUA a matéria-prima é o milho. Essa diferenciação acaba por afetar as produtividades, 

os rendimentos energéticos e as reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

durante o ciclo de vida, frente aos combustíveis fósseis substituídos. O etanol de cana 

demonstra-se superior ao de milho nos três quesitos (WANG, 2012). 

Podemos classificar as atuais unidades produtoras de derivados da cana-de-açúcar no 

Brasil em três grupos: as usinas que produzem exclusivamente açúcar; as destilarias 

autônomas, que produzem exclusivamente etanol; e as usinas mistas (ou com destilarias 

anexas), que geram ambos os produtos. Na safra 2010-11, as unidades mistas 

representaram 62,2% do total de produtores, sendo responsáveis pela moagem de 83,0% 

da cana colhida na safra; as destilarias autônomas, diversamente, representaram 33,5% 

do total das unidades em atividade e somente 14,8% do total da cana processada; 

unidades que apenas fabricam açúcar representaram a fração de 4,3% das unidades e 

apenas 2,2% da cana-de-açúcar processada (CONAB, 2013a). 

O etanol de cana produzido no Brasil com a chamada tecnologia de primeira geração – 

que abarca todas as plantas em operação comercial até o momento no Brasil – segue, 

simplificadamente, o seguinte processo: moagem da cana e extração do caldo, 

fermentação do caldo, destilação e desidratação (esta no caso do etanol anidro). Numa 

unidade mista típica, após a recepção da cana moída, o caldo extraído da moagem pode 

ser direcionado para a produção de açúcar ou de etanol. Na etapa de fabricação de 

açúcar, resulta também um mel residual ou melaço, subproduto rico em açúcares que 

não cristalizam, que serve como matéria-prima adicional ao caldo na produção de etanol 

(SEABRA, 2008). 

As destinações para etanol combustível e açúcar comestível disputam, portanto, a 

disponibilidade de matéria-prima. A flexibilidade, porém, não é total, ou seja, a unidade 

mista não consegue destinar 100% da cana colhida para a produção de etanol, nem 

100% para o açúcar, pois a oferta de cana é sazonal e a capacidade instalada de 

produção de cada produto é limitada. Dessa forma, durante o período de colheita (seis a 

sete meses por ano), as unidades mistas produzem ambos os produtos, com o intuito de 

aproveitar, ao máximo possível, a oferta de cana. A margem média de substituição é 

estimada entre 5% e 10% (CONAB, 2013a). 
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Os fatores determinantes para a decisão da composição da produção podem ser tanto 

econômicos (relação de preços) quanto técnicos. Por exemplo, nas épocas chuvosas e de 

muita umidade, quando a concentração de sacarose está em níveis baixos, é preferível 

atingir o limite máximo de produção de etanol e reduzir ao mínimo necessário a 

produção de açúcar. Nos períodos secos, quando o rendimento em sacarose está no 

auge, a decisão pode ser a inversa e privilegiar a produção de açúcar (CONAB, 2013a).    

2.1.5 Fluxos gerais dos produtos analisados 

A Figura 7 busca ilustrar esquematicamente os fluxos básicos de açúcar, etanol e 

gasolina, e suas respectivas matérias-primas, dos agentes da cadeia entre si e com o 

mercado externo.  

A gasolina A é produzida nas refinarias, a partir do refino de petróleo, e, residualmente, 

nas centrais petroquímicas, a partir da pirólise e/ou reforma catalítica da nafta 

petroquímica. Além disso, nos últimos anos, têm sido importados volumes 

consideráveis de gasolina. Os distribuidores adquirem a gasolina A e misturam etanol 

anidro na proporção estipulada pelo governo. A gasolina C resultante é, então vendida 

aos postos revendedores que, por sua vez, comercializam aos consumidores finais, 

possuidores de veículos flex ou movidos a gasolina. 

Os produtores de etanol e açúcar obtêm a cana colhida (própria ou de terceiros) e 

processaram-na para obter, de acordo com a configuração das suas unidades industriais, 

açúcar bruto, açúcar refinado, etanol hidratado, etanol anidro e energia elétrica. O etanol 

combustível (anidro e hidratado) deve ser comercializado somente com distribuidores 

de combustível. Há, no entanto, venda de etanol (anidro e hidratado) para outros fins: 

indústrias de alimentos, bebidas, farmacêutica, produtos de limpeza, etanol química etc. 

Os distribuidores de combustível comercializam, além da gasolina C e outros 

combustíveis, o etanol hidratado.  No posto de revenda, podem abastecer com etanol 

hidratado tanto os motoristas de veículos flex, como de veículos movidos 

exclusivamente a etanol (produzidos entre 1979 e 2007). 

O mercado externo é também destino para: petróleo (pesado), gasolina, etanol anidro, 

etanol hidratado e açúcar (bruto, principalmente). 
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Figura 7 – Esquema simplificado dos fluxos de produtos em análise.
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Já a tabela 3 visa a quantificar os fluxos representados na Figura 7, tanto em volume 

(somas) quanto em preço (médias), conforme dados disponíveis para o período de abril 

de 2012 a março de 2013. 

Tabela 3 – Volumes e preços referentes aos fluxos indicados na Figura 7, no ano-safra 2012/13 (abr-mar). 

 

Alguns destaques e ressalvas merecem ser feitos. O volume de gasolina importada 

representou 13% do volume fornecido pelas refinarias. Parte do volume importado de 

nafta foi direcionada à produção de gasolina. O volume importado de etanol anidro 

correspondeu a 2% das vendas internas de etanol combustível pelos produtores, 

enquanto as exportações de etanol (anidro e hidratado) somaram volumes equivalentes a 

18% das vendas internas de etanol combustível pelos produtores. Comparando-se o 

volume registrado de vendas de etanol hidratado pelos distribuidores com as vendas do 

mesmo produto pelos produtores percebe-se uma discrepância, que pode ser atribuída à 

subnotificação à ANP por parte dos distribuidores. Em termos volumétricos, as vendas 

de etanol hidratado (pelos produtores) corresponderam a 23% das vendas de gasolina C 

(distribuidores) e etanol hidratado (pelos produtores) somadas. 

No que tange aos preços, o petróleo importado foi, em média, 16% mais caro que o 

petróleo exportado, devido à diferença de qualidade. O preço médio, em dólares, da 

gasolina importada foi superior ao preço médio da gasolina fornecida internamente, 

após a conversão em dólares. O preço médio do etanol anidro importado (oriundo de 

milho) foi inferior ao preço médio do etanol anidro exportado (derivado de cana). 

VOLUME 

TOTAL
UNIDADE FONTE

PREÇO 

MÉDIO
UNIDADE FONTE

1 116,7            mi de m³ ANP (2014e) - - -

2 19,2               mi de m³ ANP (2014f) 0,73 US$ / l ANP (2014f)

3 28,2               mi de m³ ANP (2014f) 0,63 US$ / l ANP (2014f)

4 4,2                 mi de m³ ANP (2014f) 0,78 US$ / l ANP (2014f)

5 6,3                 mi de m³ ANP (2014f) 0,67 US$ / l ANP (2014f)

6 0,1                 mi de m³ ANP (2014f) 0,73 US$ / l ANP (2014f)

7 588,9            mi de t CONAB (2013b); MDIC (2014a) 0,06 R$ / kg UNICADATA (2014); CONAB (2013b)

8 0,3                 mi de m³ MDIC (2014c) 0,67 US$ / l MDIC (2014c)

9 31,9               mi de m³ ANP (2014g) 1,53 R$ / l ANP (2014i)

10 11,4               mi de m³ ANP (2014h) 1,12 R$ / l CEPEA (2014a)

11 8,0                 mi de m³ ANP (2014h) 1,28 R$ / l CEPEA (2014b)

12 11,5               mi de t CONAB (2013b); MDIC (2014a) 1,03 R$ / kg CEPEA (2014c)

13 26,8               mi de t MDIC (2014a) 0,51 US$ / kg MDIC (2014a)

14 1,3                 mi de m³ MDIC (2014b) 0,65 US$ / l MDIC (2014b)

15 2,1                 mi de m³ MDIC (2014b) 0,73 US$ / l MDIC (2014b)

16 39,9               mi de m³ ANP (2014a) 2,38 R$ / l ANP (2014b)

17 9,9                 mi de m³ ANP (2014a) 1,67 R$ / l ANP (2014b)

18 - - - 2,76 R$ / l ANP (2014b)

19 - - - 1,94 R$ / l ANP (2014b)

2,01 R$ / US$ BCB (2013)taxa de câmbio média =
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2.2 Revisão da Teoria Aplicada 

Nesta seção serão apresentados os destaques dos trabalhos revisados, com foco nos 

objetivos, nos principais aspectos da metodologia utilizada e nos resultados obtidos.  

Esclarece-se que a revisão não foi exaustiva, mas teve como norte: a contextualização 

das pesquisas sobre o tema, a coleta de informações relevantes e de indicações de 

metodologia, bem como o balizamento dos resultados. A explanação obedecerá à ordem 

cronológica das obras. Ao fim da seção, há um resumo dos aspectos gerais dos 

trabalhos, acompanhado de uma breve comparação dos mesmos. 

2.2.1 ALVES (2002) 

Em dissertação de 2002 (ALVES, 2002), foram analisadas as inter-relações entre os 

preços dos produtos do setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo. Determinou-se a 

intensidade e a duração que oscilações de preços eram transmitidas de um nível de 

mercado para outro e de um produto para outro no mesmo nível de mercado.  

A análise compreendeu o período de maio de 1998 a junho de 2002. O modelo proposto 

para analisar as inter-relações de preços foi implementado mediante a aplicação de 

testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), de cointegração de Johansen 

e do método de Autorregressão Vetorial com Correção de Erro (VEC). O mercado de 

etanol hidratado não foi considerado devido à indisponibilidade, à época, de séries 

temporais para o período analisado. 

Dentre os resultados, destacou-se, nas decomposições da variância do erro de previsão 

para o preço do etanol anidro, o seu relacionamento com o preço do açúcar cristal 

industrial e com o preço do açúcar cristal empacotado ao produtor. O preço do açúcar 

cristal industrial influenciava mais o preço do etanol anidro do que o contrário. Quanto 

aos impactos de choques de uma variável sobre as demais, os resultados mostraram que 

choques no preço do açúcar cristal industrial causavam impacto positivo sobre os preços 

do etanol anidro e do açúcar cristal empacotado ao produtor com um período de 

defasagem. 

A decomposição da variância do erro de previsão e os impactos dos choques não 

mostram relações tão expressivas, quanto se esperava, no curto prazo, entre os preços ao 

produtor de açúcar e etanol. Esse fato pode ter sido causado pelo pequeno número de 

observações da amostra para o período pós-desregulamentação, o que pode ter impedido 
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a identificação precisa do padrão sistemático de associação e de dependência entre as 

variáveis, e pela recente desregulamentação do setor. 

No período de transição para o mercado de preços livres, a arbitragem em termos de 

produção e comercialização nesses segmentos pode não ter sido feita de maneira 

eficiente para assegurar um relacionamento mais estreito entre as variáveis. Outros 

fatores que explicariam a arbitragem não tão eficiente são: as diferenças estruturais 

entre os segmentos de açúcar e etanol; a busca de abastecimento interno de etanol; a 

maior concentração do mercado comprador de etanol em relação ao de açúcar, tendo, 

dessa forma, maior força de negociação; e a atuação do governo no setor de etanol na 

busca de maior estabilidade de preços através de estoques reguladores. De outro lado, os 

produtores do setor sucroalcooleiro poderiam estar praticando uma política de 

discriminação de preços e considerando os mercados dos diferentes produtos de forma 

individual, apesar de dependerem da mesma matéria-prima. Com isto, ocorreria grande 

rigidez no mix de produção definido para a safra e os produtores de açúcar e etanol não 

estariam arbitrando, no curto prazo, de forma a responder a sinais de preços dos 

mercados individuais. No longo prazo, no entanto, os produtores estariam respondendo 

a sinais de preços. 

2.2.2 BACCHI (2005) 

Três anos mais tarde foi escrito um artigo (BACCHI, 2005) que objetivava, por meio da 

construção e estimação de um modelo analítico, explicar o comportamento dos preços 

dos produtos do setor sucroalcooleiro considerando a inter-relação existente entre esse 

setor e o de combustível fóssil.  

O período de abrangência da análise é de julho de 2001 a agosto de 2004 e o principal 

método utilizado foi o VEC. 

Os resultados da decomposição da variância do erro de previsão do preço do etanol 

hidratado ao consumidor apontaram grande influência do preço da gasolina C sobre ele. 

Também o preço do etanol hidratado ao produtor era importante no processo de 

formação do preço do etanol hidratado ao consumidor, explicando, após o terceiro mês, 

aproximadamente 29% da variância dessa série. 

O preço do etanol hidratado ao produtor dependia grandemente do preço do etanol 

anidro ao produtor e, também, em menor grau, do preço do açúcar cristal ao produtor. 
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Com três meses de defasagem, o preço da gasolina C ao consumidor passava a ser 

responsável por aproximadamente 9,5% da variância do erro de previsão do preço do 

etanol hidratado ao produtor, assumindo tanta importância na explicação dessa variável 

quanto o preço do açúcar cristal no mercado interno, e maior importância que o preço 

do açúcar no mercado internacional, ambos para o segmento produtor. 

A variável que apresentou maior influência sobre o preço do etanol anidro ao produtor 

foi o preço do açúcar cristal neste mesmo segmento de mercado, porém, a 

representatividade dessa variável na decomposição da variância do erro de previsão do 

preço do etanol anidro ao produtor era bastante pequena. 

Observou-se, então, certa assimetria nas relações entre os preços do etanol anidro e 

hidratado no segmento produtor, sendo o efeito causal maior na direção do preço do 

etanol anidro para o do hidratado do que no sentido contrário. 

As variações do preço da gasolina C ao consumidor tinham efeito imediato e de grande 

magnitude sobre o preço do etanol hidratado neste mesmo segmento de mercado, 

indicando elevado grau de substituibilidade do primeiro pelo segundo. Esse efeito 

praticamente desaparecia no quarto mês após o choque. O impacto de uma variação do 

preço de etanol hidratado ao produtor sobre o preço desse produto no segmento varejista 

era de pequena magnitude. 

Choques no preço do etanol anidro ao produtor tinham efeito expressivo sobre o preço 

do etanol hidratado ao produtor e um efeito moderado sobre o preço do etanol hidratado 

ao consumidor um mês após o choque. As elasticidades eram da ordem de 0,70 e 0,40, 

respectivamente. De outro lado, as variações dos preços de açúcar no mercado 

doméstico eram transmitidas para os preços dos demais produtos do setor 

sucroalcooleiro, porém, com elasticidades de pequena magnitude. 

Entre os produtos do setor sucroalcooleiro, o efeito de variações de preços mais 

expressivo foi observado no caso do açúcar do mercado internacional para o do 

mercado interno. 

2.2.3 LAMOUNIER et. al. (2006) 

Artigo de 2006 dedicou-se a analisar o processo decisório de curto prazo das usinas de 

açúcar e etanol em direcionarem a cana-de-açúcar para usos alternativos, 
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nomeadamente, para a produção de açúcar ou para a produção de etanol. A análise 

debruçou-se sobre o comportamento das usinas mistas (com destilarias anexas) da 

região Centro-Sul do Brasil, à luz das sinalizações do mercado representadas pelos 

preços dos produtos, durante as safras 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005. 

O modelo testado foi o da oferta condicionada elaborado por BEATTIE e TAYLOR 

(apud LAMOUNIER et. al., 2006), em que a oferta de um coproduto é determinada 

pelos preços dos coprodutos economicamente interdependentes e da disponibilidade do 

fator de produção compartilhado, no caso a cana-de-açúcar.  

Para estimação das equações de oferta condicionada foi utilizada uma modelagem para 

dados em painel chamada Regressões Aparentemente Não-Relacionadas (ANR ou SUR, 

de Seemingly Unrelated Regressions). Trata-se de assumir que os parâmetros das 

equações diferem regionalmente (estados), mas se mantêm constantes ao longo do 

tempo (quinzenas). 

Considerou-se que o produtor, ao tomar suas decisões de produção, leva em conta os 

sinais de preços à vista e futuros (contratos futuros em bolsa) observados no período 

anterior. A variável de interesse foi especificada como a relação entre a quantidade de 

açúcar e etanol produzida no período t. As observações foram utilizadas na base 

quinzenal, no período de maio a novembro, em que há processamento substancial de 

cana e a análise foi feita, separadamente, para cada safra. 

Optou-se por utilizar apenas a série de preços de etanol anidro, descartando-se a série de 

preço do etanol hidratado. As duas séries apresentaram índice de correlação muito alto 

para o período de análise, 0,98. Portanto, a utilização de ambos os indicadores poderia 

implicar multicolinearidade. A opção pelo uso do preço do etanol anidro deveu-se à 

maior participação deste tipo de etanol na produção total do setor no período analisado. 

Foram utilizados preços nominais, visto que a inflação brasileira se apresentou 

moderada no período em foco.  

Todas as variáveis foram transformadas para a escala logarítmica, dado o objetivo de 

estimação das elasticidades. 

O estado de São Paulo foi que apresentou maior número de safras nas quais a produção 

de açúcar foi afetada negativamente pelo aumento do preço do etanol no mercado à 

vista. Já o Paraná foi aquele que apresentou maior número de safras em que a produção 
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de etanol foi negativamente afetada pelo aumento do preço do açúcar no mercado à 

vista nacional e/ou no mercado futuro de Nova Iorque. Destacaram-se também os 

estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, com número grande de ocorrências, 

apesar de possuírem produção muito pequena se comparados a Paraná e São Paulo. 

Pôde-se perceber, em alguns casos, a existência de complementaridade em vez da 

competitividade entre os coprodutos. A produção de açúcar aumentou com o aumento 

do preço do etanol em apenas uma safra em dois estados: GO e MS. Já a produção de 

etanol aumentou com o aumento do preço do açúcar em vários estados, com destaque 

para o Mato Grosso do Sul. Uma possível justificativa para esse resultado é que a 

produção de etanol possui uma parcela complementar à produção de açúcar, quando ele 

é produzido através do melaço. 

Os preços de açúcar e etanol afetaram a relação de produção em apenas alguns estados e 

durante safras pontuais, isto é, não apresentaram uma regularidade, o que pode sugerir 

que a variável preço pode não ter grande influência na decisão alocativa de curto prazo 

do empresário. Nas conclusões, foi sugerida para novos trabalhos a análise dos 

determinantes de longo-prazo do trade-off entre a produção de açúcar e etanol no Brasil. 

2.2.4 DIAS (2008) 

Também com foco na análise dos determinantes da oferta de açúcar e etanol, porém, 

especificamente do estado do Paraná, uma dissertação de 2008 busca a explicação nas 

seguintes variáveis: preços internos de açúcar e etanol, preço internacional do açúcar, 

preço da cana-de-açúcar e rendimento agrícola. A análise compreende o período 1981 a 

2006. 

O estado do Paraná caracteriza-se como um dos maiores produtores nacionais de cana-

de-açúcar, açúcar e etanol. Na safra 2006/07 possuía: a segunda maior produção de cana 

do Brasil, representando 7,5% do total nacional; a terceira maior produção de açúcar, 

7,1% do total; e a segunda maior produção de etanol, 7,4% do total (UNICA, 2008 apud 

DIAS, 2008). 

Foram dois os modelos adotados no trabalho: um para a oferta de açúcar, como função 

do preço médio do açúcar nacional, do preço médio do açúcar internacional, do preço 

médio do etanol, do preço médio da cana e do rendimento agrícola; e outro para a oferta 
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de etanol total, função do preço médio do etanol, do preço médio do açúcar nacional, do 

preço médio do açúcar internacional, do preço médio da cana e do rendimento agrícola. 

Os testes de raiz unitária realizados nas séries indicaram que as variáveis eram 

integradas de ordem um, I(1). Visto que todas as variáveis eram integradas de mesma 

ordem, realizou-se o teste de cointegração de Johansen para analisar as relações de 

longo prazo entre as variáveis. Tanto para o modelo da oferta de açúcar quanto para o 

modelo de oferta de etanol, o teste do traço apresentou valores significativos para três 

vetores de cointegração. O modelo ajustado foi, portanto, a Autorregressão Vetorial 

com Correção de Erro, a fim de considerar os aspectos tanto de curto quanto de longo 

prazo. 

Os resultados das variáveis explicativas da oferta de açúcar no Paraná demonstraram, de 

forma geral, que o rendimento agrícola exercia maior influência, e sua resposta ao 

estímulo de preço dava-se com maior ênfase para o preço nacional em comparação com 

o internacional. De acordo com as elasticidades encontradas, uma variação de 1% no 

preço médio do açúcar nacional geraria uma variação positiva de 0,73% na oferta de 

açúcar, e uma variação de 1% no preço médio do açúcar internacional, com dois anos de 

defasagens, implicaria uma variação positiva de 0,37% na oferta de açúcar. 

As variáveis que afetavam a oferta de etanol no Paraná foram: o preço do próprio 

produto (com maior destaque) e o preço do açúcar no mercado externo, confirmando 

que a oferta do etanol pode ser estimulada com um aumento em seu próprio preço ou 

desestimulada em caso de aumento do açúcar internacional, fato compreensível 

considerando que o açúcar e o etanol disputam a mesma planta industrial e a destinação 

do açúcar paranaense se dá com muito maior intensidade ao mercado externo. A 

variável preço médio do etanol contemporâneo não se mostrou significativa e foi 

retirada do modelo. Considerando uma defasagem, a resposta na oferta de etanol foi de 

0,77% para um aumento de 1% no preço. Dado 1% de aumento no preço médio do 

açúcar internacional, haveria diminuição de 0,42% na oferta de etanol no Paraná. 

A não-significância de alguns parâmetros em explicar variações da oferta de açúcar e de 

etanol no Paraná pode estar relacionada ao curto período de livre mercado dentro do 

período analisado, bem como às modificações estruturais ocorridas: aumento 

significativo das exportações do açúcar desde o início da década de 1990, instabilidade 

do preço do etanol no fim da década de 1980, nova dinâmica do etanol no mercado 
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interno devido à introdução dos veículos flex, abertura de novos mercados externos para 

o etanol e decorrente salto nas exportações desde 2003. 

2.2.5 BOFF (2009) 

Uma tentativa de se modelar especificamente o mercado de etanol hidratado surge em 

artigo de 2009 (BOFF, 2009), cujo foco é o equilíbrio de longo prazo. A forma reduzida 

do modelo relaciona positivamente os inversos dos preços do açúcar e da gasolina com 

o inverso do preço do hidratado, a variável dependente. Testes preliminares de 

causalidade Granger mostraram causalidade no sentido da gasolina para o etanol 

(condicionada ao inverso do preço do açúcar), rejeitando-se a causalidade reversa. Mas 

não se rejeitou a bicausalidade Granger entre os inversos dos preços do açúcar e do 

etanol (condicionada ao inverso do preço da gasolina), ainda que a causalidade no 

sentido do açúcar para o etanol fosse mais forte, prevalecendo sobre a causalidade 

reversa. 

A série de preços de açúcar usada nas estimações consistiu na média ponderada dos 

preços interno e externo do produto, com base na participação dos mercados interno e 

externo nas vendas. Toda a análise foi empreendida duplamente para os mercados de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. As séries analisadas compreenderam o período de julho 

de 2001 a agosto de 2008. 

Uma propriedade do equilíbrio de mercado do hidratado descrito pelo modelo é que, no 

longo prazo, as elasticidades de transmissão dos preços do açúcar e da gasolina para o 

preço do etanol são positivas e somam 1 (um). Isto significa que, aumentos no preço 

destes bens não precisariam ser integralmente repassados ao preço do hidratado para 

que o equilíbrio deste mercado seja preservado. 

Em razão da detecção de heteroscedasticidade dos resíduos no caso do Rio de Janeiro, 

foi utilizado o método de Máxima Verossimilhança com estrutura ARCH(1) –

Autorregressão com Hetersocedasticidade Condicional de primeira ordem. Para São 

Paulo, não foram rejeitadas as hipóteses de ausência de autocorrelação e de 

homoscedasticidade, de modo que a estimativa de Mínimos Quadrados proporcionou 

resíduos aparentemente estacionários. De modo a assegurar a consistência das 

estimativas para São Paulo, porém, preferiu-se adotar o modelo Mínimos Quadrados em 
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Dois Estágios (MQ2E), no qual o inverso do preço do etanol na distribuição foi 

acrescentado ao grupo de instrumentos. 

Em face de choques exógenos, os ajustes ao equilíbrio do preço do etanol, no curto 

prazo, completam-se em dois períodos (meses). O efeito de variações no preço do 

açúcar ou da gasolina opera parte instantaneamente, parte com inércia de um período. 

Foi encontrada evidência de que a adoção da tecnologia flex fuel no mercado 

automobilístico afetou a dinâmica dos ajustes ao equilíbrio em ambos os mercados, 

alterando o impacto e a persistência dos efeitos da gasolina, mas não do açúcar, sobre o 

preço do etanol. 

Em ambos os mercados, o preço do etanol foi, no equilíbrio de longo prazo, mais 

sensível às variações do preço da gasolina do que do açúcar. Em face de um aumento 

exógeno de 10% no preço da gasolina (ou do açúcar), um aumento de 5,8% (e 4,2%, 

respectivamente) no preço do etanol, na média do período, seria suficiente para 

restabelecer o equilíbrio do mercado em São Paulo. No Rio, um aumento de 7,5% 

(2,5%, no caso do açúcar) no preço do etanol seria necessário para restaurar o 

equilíbrio. 

2.2.6 RODRIGUES (2009) 

Do mesmo ano que o citado artigo, uma dissertação de mestrado (RODRIGUES, 2009) 

buscou investigar as relações entre as séries de preços do etanol combustível, do açúcar 

e da gasolina. 

O estudo pautou-se, inicialmente, pela modelagem teórica da oferta e da demanda de 

etanol, que seriam determinadas respectivamente pelos seguintes preços relativos: preço 

de açúcar sobre preço de etanol (ambos na etapa de produção) e preço de etanol sobre 

preço da gasolina (ambos no varejo). Em seguida, buscou-se contrapor as relações 

teóricas com os resultados empíricos 9  (esperança matemática dos preços relativos), 

conforme Tabela 4. 

 

                                                           
9 Ao testar as séries de preços do açúcar e dos combustíveis para verificar a presença de raiz unitária, 
observou-se que as mesmas não eram estacionárias. Por outro lado, as séries dos preços relativos puderam 
ser consideradas estacionárias. 
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Tabela 4 – Resultados de RODRIGUES (2009). 

 Valor Teórico Valor Empírico 

Preço de açúcar sobre preço de etanol 0,627273 0,873918 

Preço de etanol sobre preço da gasolina 0,70 0,657412 

 

Chegou à conclusão que o preço do açúcar estabeleceria um balizador para o preço do 

etanol, via processo produtivo. Isso aconteceria porque os preços do açúcar, por ser este 

uma commodity, são estabelecidos no mercado internacional. No caso da relação entre 

os preços do etanol e da gasolina, as evidências no sentido de confirmar a relação 

teórica foram mais consistentes. O número obtido empiricamente (0,657412), 

utilizando-se as séries de preços no varejo, representa um valor bastante próximo da 

relação esperada entre os preços dos dois combustíveis devido à eficiência técnica 

(0,70). 

O estudo demonstrou que os preços do etanol combustível tinham sua oscilação 

balizada pelos preços da gasolina no varejo, e do açúcar no atacado, determinando-se 

com isso uma faixa dentro da qual o preço deste produto oscilava. 

2.2.7 CAMPOS (2010) 

Em 2010, uma tese de doutorado (CAMPOS, 2010) foi desenvolvida com vistas a 

investigar os fatores que afetavam o comportamento dos preços de etanol hidratado e 

açúcar no mercado doméstico e do preço do açúcar no mercado internacional. O estudo 

compreende o período entre janeiro de 2002 e setembro de 2009. 

O modelo proposto foi testado por meio da aplicação da Autorregressão Vetorial com 

Correção de Erro (VEC), com análise da função impulso-resposta e decomposição da 

variância tradicional e histórica.  

Na análise do preço doméstico do açúcar e do etanol, foram tomadas as seguintes 

variáveis endógenas: preço internacional do açúcar, a taxa de câmbio dólar/real e preço 

da gasolina. Como variáveis exógenas o modelo inclui ainda: índice de pluviosidade e 

frota de veículos flex. 
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O preço do etanol demonstrou ser afetado pelos choques em todas as demais variáveis 

do modelo, sendo que o preço doméstico do açúcar provocava a resposta de maior 

magnitude. O aumento não antecipado de 1% no crescimento desta variável provocava, 

em média, um aumento de 0,8% no preço do etanol. Constatou-se, assim, uma 

assimetria na relação açúcar-etanol no mercado interno: enquanto o preço etanol não 

afetava consideravelmente o do açúcar, este tinha efeito substancial sobre o primeiro. Já 

variações de 1% no preço internacional do açúcar alteravam o preço do etanol em 0,6%. 

O choque de 1% na taxa de câmbio afetava o preço do etanol em 0,4%. 

O modelo referente ao preço do etanol contemplou também variáveis exógenas ao 

modelo. Em geral, nos períodos em que o erro de previsão foi positivo, o índice de 

pluviosidade (exógeno) estava acima da média do período, e erros de previsão negativos 

(ou em queda) associaram-se à ocorrência de índice de pluviosidade abaixo da média do 

período. 

O preço da gasolina (tido como exógeno) também tendeu a se associar positivamente 

aos erros de previsão do etanol: altas no preço da gasolina relacionam-se com erros 

positivos de previsão do preço do etanol. Notou-se ainda que ao longo do processo de 

expansão da frota de veículos flex os erros de previsão tenderam a crescer. 

Os maiores erros de previsão do modelo foram observados nos meses de março e abril, 

quando ocorre o fechamento da safra. Segundo a autora, neste período, as usinas fazem 

os ajustes financeiros com os fornecedores. Sendo, em grande parte vulneráveis à falta 

de crédito doméstico, é preciso vender os estoques num período precedente ou 

imediatamente anterior. Historicamente, estes meses são os de menor estoque. Assim, 

haveria uma relação entre falta de crédito (dificuldades de estocagem e limitação de 

capital de giro, que, muitas vezes, forçam a venda para obtenção de caixa) e as 

oscilações de preço do etanol. 

2.2.8 SALVO e HUSE (2010) 

Artigo do mesmo ano (SALVO e HUSE, 2010) teve como objetivo descrever os preços 

internos de combustíveis à luz das variações nos preços internacionais de açúcar e 

petróleo e na taxa de câmbio. 
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Para tanto, utilizou uma base de dados em forma de painel com preços de etanol 

hidratado e gasolina C ao consumidor nas vinte e sete unidades da federação do Brasil, 

no período de julho de 2001 a setembro de 2009. 

Foram encontradas fortes evidências de causalidade contemporânea entre os preços de 

etanol e gasolina. Em 17 estados as séries de preços tinham a mesma ordem de 

integração para ambos os combustíveis e foram ajustados modelos do tipo VAR para as 

séries I(0) e do tipo VEC para as séries I(1). Em todos eles foi possível rejeitar a 

hipótese nula de ausência de causalidade contemporânea no nível de significância de 

1%. Em dois estados foram encontradas evidências de causalidade Granger dos preços 

do etanol para os da gasolina. E, em cinco estados, evidências de causalidade Granger 

dos preços da gasolina para os do etanol. 

Os autores frisam que, dada a presença de etanol anidro na composição da gasolina C, a 

causalidade identificada poderia ser espúria. Para contornar o problema eles refazem os 

testes com os preços ao produtor (mais restritos) para a região de São Paulo. Não são 

encontradas evidências de causalidade contemporânea, embora haja evidências de 

causalidade Granger dos preços de gasolina ao produtor para os preços de etanol no 

mesmo nível de mercado (e nenhuma no sentido inverso). 

2.2.9 CAVALCANTI et. al. (2012) 

Em seguida, são sintetizados os achados de artigo de 2012 (CAVALCANTI et. al., 

2012) que analisa a influência dos preços de petróleo Brent à vista nos preços de etanol 

no Brasil, ao testar separadamente duas hipóteses: se os preços internos de etanol 

seguem a paridade de preço da gasolina (custo de oportunidade do etanol); e se as 

variações de preços da gasolina ao produtor no Brasil seguem as variações dos preços à 

vista de petróleo Brent.  

Utilizou-se a metodologia de regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO). 

A correlação entre o preço à vista de petróleo Brent e o preço da gasolina ao produtor 

no Brasil indicou que uma variação no primeiro não afetava automaticamente o último. 

A melhor correlação encontrada foi a que suavizava a flutuação utilizando a média 

móvel de seis meses do preço do Brent. 
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Já a relação entre os preços de gasolina e etanol na bomba mostrou-se elástica tanto no 

curto como no longo prazo, embora ela decaísse ao longo do tempo. Assim, um 

aumento no preço da gasolina C primeiramente levaria a um aumento mais que 

proporcional no preço do etanol hidratado, mas a proporção decresceria gradativamente. 

Nesse caso, o modelo ajustado foi de defasagem distribuída de dois períodos. 

Os autores alertam para o fato de que as relações encontradas no estudo permaneceram 

válidas para o período em que não houve escassez de oferta de etanol. A situação 

alterou-se em 2010, quando a disparada do preço do açúcar (que teria modificado o mix 

de produção açúcar-etanol) e as condições climáticas persistentemente desfavoráveis 

criaram um cenário de forte restrição de oferta de etanol. Nestas novas condições, os 

preços de etanol descolaram-se dos preços da gasolina e o custo de oportunidade teria 

passado a se basear em preços de açúcar. 

2.2.10 DIEHL (2012) 

Em tese de doutorado, DIEHL (2012) desenvolveu um modelo analítico para explicar a 

relação entre os mercados paulistas de etanol hidratado e gasolina C. O modelo tentou 

analisar o processo de transmissão de preços desses combustíveis e revelar as 

elasticidades de oferta e de demanda. Avaliou, ainda, a importância da renda e dos 

preços de açúcar no mercado doméstico e internacional, na previsão de preço do etanol 

no estado de São Paulo. O período analisado foi de maio de 2001 a março de 2011. 

O modelo proposto compõe-se de nove equações: demanda de etanol hidratado no 

varejo, oferta de etanol hidratado no varejo, demanda de gasolina C no varejo, preço de 

gasolina C no varejo, preço de etanol anidro ao produtor, vendas internas de açúcar, 

preço interno de açúcar ao produtor, preço internacional de açúcar e renda. 

Ao utilizar o teste de raiz unitária de Mínimos Quadrados Generalizados de Dickey-

Fuller (DF-GLS), teve como resultado que todas as variáveis do modelo proposto eram 

integradas de ordem um, I(1). O teste de cointegração de Johansen indicou a existência 

de seis vetores de cointegração e a metodologia adotada foi, então, a Autorregressão 

Vetorial com Correção de Erro (VEC). 

Na função demanda de etanol hidratado, foram encontrados os seguintes valores para as 

elasticidades contemporâneas: elasticidade-preço (resposta a preço de etanol) de -0,932, 

a elasticidade-preço-cruzada (resposta a preço de gasolina) de 1,168 e elasticidade-
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renda de 0,551. Na função demanda de gasolina, foram encontrados valores absolutos 

menores: elasticidade-preço (resposta a preço de gasolina) de -0,151, a elasticidade-

preço-cruzada (resposta a preço de etanol) de 0,073 e elasticidade-renda de 0,443%. 

A avaliação das relações contemporâneas pode subestimar as inter-relações dinâmicas 

entre as variáveis, portanto, foi empreendida a análise das elasticidades acumuladas nos 

três meses após o choque. Os resultados indicaram que dado um choque de um 1% no 

preço internacional do açúcar, houve um efeito acumulado de 0,23% no preço do etanol 

hidratado no varejo. Para um choque de 1% no preço da gasolina C no varejo, 

computou-se um efeito acumulado de -0,15%. 

Também foi feita a análise de decomposição das variâncias do erro de previsão das 

variáveis explicadas. Depreendeu-se que a variável de maior impacto sobre o preço de 

etanol hidratado na revenda é o preço do etanol anidro ao produtor (tomada como proxy 

do preço do etanol hidratado ao produtor), respondendo por 42,5%. Em segundo lugar, 

com 36,7%, está o próprio preço de hidratado na revenda. Em seguida, vêm o preço 

interno do açúcar, o preço internacional do açúcar e as vendas de etanol hidratado, com 

respectivamente, 8,1%, 6,1% e 4,4%. As contribuições estabilizam-se a partir do 

terceiro mês de defasagem. 

2.2.11 Literatura Internacional 

Não apenas pesquisadores brasileiros dedicam-se ao estudo do tema tratado aqui. As 

abordagens de autores estrangeiros sobre os preços dos biocombustíveis e suas relações 

com o setor de petróleo abrangem outras realidades regionais e outras commodities 

agrícolas além do açúcar. A seguir estão destacados exemplos desta literatura 

internacional. 

GOHIN e CHANTRET (2009), mediante o cálculo de um modelo computacional de 

equilíbrio geral, advertem para um efeito macroeconômico usualmente desprezado em 

outras análises: o da renda real, que alimenta uma relação inversa entre preços de 

energia e preços de alimentos. Desse modo, um aumento dos preços de energia 

diminuiria o crescimento da economia e acabaria por reduzir a demanda por alimentos e 

a pressão sobre os preços.  

PEÑARANDA e RUPÉREZ MICOLA (2011) concentram-se na hipótese de que o 

desenvolvimento recente da indústria de biocombustíveis teria recrudescido a correlação 
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entre as cotações dos contratos futuros de petróleo e agrícolas. Outros dois canais de 

interligação possíveis entre estes mercados são: o custo que os derivados de petróleo 

representam para os produtos agrícolas e a “financeirização” 10  do mercado desses 

ativos. O efeito dos biocombustíveis tornou-se estatisticamente positivo após 2005, 

sendo mais forte no caso do óleo de soja do que para o açúcar e farelo de soja. De 

acordo com o estudo, os biocombustíveis chegam a ser responsáveis por cerca de um 

terço do aumento de correlação de contratos futuros de curto prazo. 

GARDEBROEK e HERNANDEZ (2013) analisaram o grau de interdependência e de 

transmissão de volatilidade entre os mercados de energia e de milho nos Estados 

Unidos. A principal questão da pesquisa é se as volatilidades dos preços do petróleo e 

dos mercados de etanol estimulam a volatilidade dos preços no mercado de milho, dado 

que este é o principal insumo na produção de etanol dos EUA. Os resultados não 

fornecem evidências de transmissão de choques de nível de preços entre os mercados de 

energia e de milho. Indicam também que não existe transferência de volatilidade de 

preços de petróleo e etanol para os preços do milho. No sentido inverso, porém, um 

choque na volatilidade dos preços de milho leva a um choque de curto prazo na 

volatilidade dos preços do etanol. Aparentemente, os preços do milho afetam os custos 

de produção de etanol, o que explicaria esse reflexo de volatilidade do milho no etanol. 

NATANELOV et. al. (2013), ao analisarem as complexas inter-relações entre os 

mercados de commodities, concluíram que existe uma forte relação entre os mercados 

de petróleo e milho, de um lado, e entre petróleo e etanol, de outro. A relação entre 

milho e etanol revelou-se menos direta, por ser mais influenciada pelas políticas 

públicas do que pelo mercado. Outros fatores também interferiram na dinâmica dos 

preços analisados: altos preços de petróleo, exportações firmes de milho, a crise 

financeira de 2008 e a “commoditização” dos mercados agrícolas. 

2.2.12 Comparação dos Estudos Revisados 

Na Tabela 5 estão resumidos, para cada estudo analisado, os objetivos, os períodos 

cobertos, os métodos utilizados e os principais resultados. Excepcionalmente, os estudos 

internacionais foram agrupados, do mesmo modo que na seção anterior. 

                                                           
10  O aumento massivo da participação de agentes não ligados ao mercado físico dos produtos nos 
mercados de derivativos pode causar distorções nos preços desses ativos, descolando-os temporariamente 
dos seus fundamentos microeconômicos. 
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Os estudos selecionados podem ser separados em três grupos, com base nos seus 

objetivos. Os estudos internacionais buscam identificar e esclarecer os mecanismos de 

causalidade entre os preços do petróleo e os preços das commodities agrícolas, em nível 

mundial. LAMOUNIER et. al. (2006) e DIAS (2008) analisam o comportamento da 

produção de etanol e açúcar, no Centro-Sul e no Paraná, respectivamente, frente a 

variações nos preços desses produtos. Os demais estudos dedicam-se a explicar as inter-

relações que os preços de gasolina, petróleo e/ou do açúcar mantêm com os preços de 

etanol. 

A metodologia predominantemente adotada pelos autores do último grupo foi a 

Autorregressão Vetorial com Correção de Erro (VEC), excetuando-se apenas: BOFF 

(2009), RODRIGUES (2009) e CAVALCANTI et. al. (2012). 

Os períodos cobertos nas análises variaram bastante. Todos, entretanto, se encerraram 

antes de abril de 2011. O recorte espacial também divergiu entre os trabalhos: ALVES 

(2002) e DIEHL (2012) restringiram suas análises ao mercado do estado de São Paulo; 

BOFF (2009) deteve-se aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro; os demais 

estudos brasileiros dedicaram-se à análise no nível nacional. 

Devido a essas diferenças de escopo e de opções metodológicas os resultados não são 

facilmente comparáveis. Todavia, a maioria dos trabalhos que procuraram identificar os 

determinantes do preço de etanol ao consumidor obteve resultados que apontam para as 

seguintes conclusões: o preço de etanol no varejo é determinado, em grande parte, pelos 

preços de gasolina no varejo – com pouca ou nenhuma defasagem –, e também pelos 

preços de açúcar no atacado (mercado interno e externo) – com menor intensidade e 

defasagem um pouco maior. No tocante ao comportamento da produção de etanol, 

foram encontradas evidências, mais fracas em LAMOUNIER et. al. (2006) e mais fortes 

em DIAS (2008), de que a variação dos preços do açúcar afeta inversamente a produção 

de etanol. 

Cabe frisar que nenhum dos estudos analisados11 cobre o mercado de etanol brasileiro 

no período desde a desregulamentação dos preços de combustíveis até os anos mais 

recentes. Neste período completo, ocorreram oscilações suficientes nos preços de açúcar 

e de gasolina para uma análise robusta dos impactos daqueles sobre os preços de etanol.  

                                                           
11  DIEHL (2012) talvez seja o único em condições de verificar estas relações, mas seus resultados 
mostraram elasticidades baixas, o que pode ter sido fruto de suas decisões metodológicas. 
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Tabela 5 – Quadro-Resumo dos estudos revisados. 

Autor (ano) 
Formato / 

Nível 
Objetivo e Período 

Analisado 
Métodos Utilizados Principais Resultados 

ALVES (2002) Dissertação / 
Mestrado 

Analisar as inter-
relações entre os preços 
do etanol anidro e do 
açúcar no Estado de 
São Paulo.  
Mai/1998 a jun/2002.  

Modelo de 
Autorregressão Vetorial 
com Correção de Erro 
(VEC) com identificação 
pelo processo de 
Bernanke. 

Nas decomposições da variância do erro de previsão, o 
preço do açúcar cristal industrial influenciou mais o 
preço do etanol anidro do que o contrário. Choques no 
preço do açúcar cristal industrial causavam impacto 
positivo sobre os preços do álcool anidro com um 
período de defasagem. 

BACCHI (2005) Artigo 

Explicar o 
comportamento dos 
preços de açúcar e 
etanol considerando a 
inter-relação existente 
entre esse setor e o de 
combustível fóssil. 
Jul/2001 a ago/2004. 

Modelo de 
Autorregressão Vetorial 
com Correção de Erro 
(VEC) com identificação 
pelo processo de 
Bernanke. 

As variações do preço da gasolina C ao consumidor 
tinham efeito imediato e importante sobre o preço do 
etanol hidratado ao consumidor. O preço do etanol 
hidratado ao produtor também era importante no 
processo de formação do preço do etanol hidratado ao 
consumidor. Com três meses de defasagem, o preço da 
gasolina C ao consumidor, assumia tanta importância 
na explicação do preço do etanol hidratado ao produtor 
quanto o preço interno do açúcar cristal, e maior 
importância que o preço internacional do açúcar. 

LAMOUNIER et. al. 
(2006) Artigo 

Analisar o processo 
decisório de curto prazo 
das usinas de açúcar e 
etanol em direcionarem 
a matéria-prima entre os 
produtos. 
De 2001 a 2005. 

Modelo para dados em 
painel de Regressões 
Aparentemente Não-
Relacionadas (ANR ou 
SUR, de Seemingly 
Unrelated Regressions). 

São Paulo foi o estado que apresentou maior número de 
safras em que a produção de açúcar foi afetada 
negativamente pelo aumento do preço do etanol no 
mercado à vista. Já o Paraná foi aquele que apresentou 
maior número de safras em que a produção de etanol 
foi negativamente afetada pelo aumento do preço do 
açúcar no mercado à vista nacional e/ou no mercado 
futuro de Nova Iorque. 

DIAS (2008) Dissertação / 
Mestrado 

Analisar os 
determinantes da oferta 
de açúcar e etanol no 
Paraná. 
De 1981 a 2006. 

Modelo de 
Autorregressão Vetorial 
com Correção de Erro 
(VEC). 

A variação de 1% no preço médio do açúcar nacional 
geraria uma variação positiva de 0,73% na oferta de 
açúcar, e uma variação de 1% no preço médio do 
açúcar internacional, com dois anos de defasagens, 
implicaria uma variação positiva de 0,37% na oferta de 
açúcar. Dado 1% de aumento no preço médio do açúcar 
internacional, haveria diminuição de 0,42% na oferta de 
etanol no Paraná. 
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Tabela 5 (Parte 2) – Quadro-Resumo dos estudos revisados. 

Autor (ano) 
Formato / 

Nível 
Objetivo e Período 

Analisado 
Métodos Utilizados Principais Resultados 

BOFF, 2009 Artigo 

Modelar os preços de 
etanol hidratado nas 
capitais de Rio de Janeiro 
e de São Paulo, com foco 
no equilíbrio de longo 
prazo. 
Jul/2001 a ago/2008.  

Modelo ARCH para o 
Rio de Janeiro e 
modelo MQ2E para 
São Paulo. 

Em ambos os mercados, o preço do etanol foi, no 
equilíbrio de longo prazo, mais sensível às variações do 
preço da gasolina do que do açúcar. Em face de um 
aumento exógeno de 10% no preço da gasolina (ou do 
açúcar), um aumento de 5,8% (e 4,2%, 
respectivamente) no preço do etanol, na média do 
período, seria suficiente para restabelecer o equilíbrio 
do mercado em São Paulo. No Rio, um aumento de 
7,5% (2,5%, no caso do açúcar) no preço do etanol 
seria necessário para restaurar o equilíbrio. 

RODRIGUES, 2009 Dissertação / 
Mestrado 

Investigar as relações 
entre as séries de preços 
de etanol, de açúcar e de 
gasolina. 
Fev/2009 a ago/08 

Verificação empírica 
das relações de 
preços estabelecidas 
no modelo teórico 
proposto. 

O estudo demonstrou que os preços do etanol 
combustível tinham sua oscilação balizada pelos preços 
da gasolina no varejo, e do açúcar no atacado, 
determinando-se, com isso, uma faixa dentro da qual o 
preço do etanol oscilava. 

CAMPOS, 2010 Tese / 
Doutorado 

Investigar os fatores que 
afetavam os preços 
internos de etanol e 
açúcar e o preço do 
açúcar no mercado 
internacional. 
Jan/2002 a set/2009. 

Modelo de 
Autorregressão 
Vetorial com Correção 
de Erro (VEC). 

O choque de 1% no crescimento preço doméstico do 
açúcar provocava, em média, um aumento de 0,8% no 
preço do etanol hidratado. Constatou-se uma assimetria 
na relação açúcar-etanol no mercado interno: enquanto 
o preço etanol não afetava consideravelmente o do 
açúcar, este tinha efeito substancial sobre o primeiro. Já 
variações de 1% no preço internacional do açúcar 
alteravam o preço do etanol em 0,6%. 

SALVO e HUSE (2010) Artigo 

Descrever os preços 
internos de combustíveis 
à luz das variações nos 
preços internacionais de 
açúcar e petróleo e na 
taxa de câmbio. 
Jul/2001 a set/2009. 

Modelos VAR e VEC 
aplicados sobre base 
de dados em painel. 

Fortes evidências de causalidade contemporânea entre 
os preços de etanol e gasolina. Para afastar possível 
causalidade espúria, dada a presença de etanol anidro 
na gasolina C, os testes foram refeitos com os preços 
ao produtor para a região de São Paulo. Não foram 
encontradas evidências de causalidade contemporânea, 
embora houvesse evidências de causalidade Granger 
dos preços de gasolina ao produtor para os preços de 
etanol (e nenhuma no sentido inverso). 
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Tabela 5 (Última Parte) – Quadro-Resumo dos estudos revisados. 

Autor (ano) 
Formato / 

Nível 
Objetivo e Período 

Analisado 
Métodos Utilizados Principais Resultados 

CAVALCANTI et. al. 
(2012) 
 

Artigo 

Analisar a influência dos 
preços de petróleo Brent 
à vista nos preços de 
etanol no Brasil. 
De 1999 (petróleo) e 2002 
(etanol) a 2009. 

Modelo de Regressão 
Linear Simples e de 
Defasagem Distribuída 
pelo Método dos 
Mínimos Quadrados 
Ordinários. 

A melhor correlação encontrada entre o preço à vista de 
petróleo Brent e o preço da gasolina ao produtor no 
Brasil foi a que suavizava a flutuação utilizando a média 
móvel de seis meses do preço do Brent. Já a relação 
entre os preços de gasolina e etanol na bomba mostrou-
se elástica tanto no curto como no longo prazo. Assim, 
um aumento no preço da gasolina C primeiramente 
levaria a um aumento mais que proporcional no preço 
do etanol hidratado, mas a proporção decresceria 
gradativamente. 

DIEHL (2012) Tese / 
Doutorado 

Explicar a relação entre 
os mercados paulistas de 
etanol hidratado e 
gasolina C, avaliando a 
importância da renda e 
dos preços internos e 
internacionais de açúcar. 
Mai/2001 a mar/11. 

Modelo de 
Autorregressão 
Vetorial com Correção 
de Erro (VEC). 

O choque de 1% no preço internacional do açúcar 
produz um efeito acumulado de 0,23% no preço do 
etanol hidratado no varejo. O choque de 1% no preço da 
gasolina C no varejo gera um efeito acumulado de -
0,15%. A variável de maior impacto sobre o preço de 
etanol hidratado na revenda foi o preço do etanol anidro 
ao produtor (proxy do preço do etanol hidratado ao 
produtor). Em segundo lugar está o próprio preço de 
hidratado na revenda. Em seguida, vêm o preço interno 
do açúcar, o preço internacional do açúcar e as vendas 
de etanol hidratado. As contribuições estabilizam-se a 
partir do terceiro mês de defasagem. 

Internacionais (2009 a 
2013) Artigos 

Analisar a correlação 
entre preços de petróleo e 
commodities agrícolas. 
Até 2011. 
 

Variados. Há razoável consenso de que existe transmissão de 
preços ou, pelo menos, de volatilidade entre preços de 
petróleo e de commodities agrícolas e ela vem 
crescendo nos últimos anos. A discordância encontra-se 
no sentido da causalidade e no mecanismo de 
transmissão. 
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3 METODOLOGIA 

Serão descritos neste capítulo: os procedimentos metodológicos, que incluem testes e 

métodos relevantes para a análise econométrica das séries em estudo; os dados 

utilizados e suas fontes, bem como o tratamento prévio dispensado e uma análise 

preliminar; e a estratégia de estimação das variáveis estudadas. 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

Quando se trata de séries temporais, há que se ter cuidado com os resultados de 

correlações e modelos de regressão. Na presença de variáveis não-estacionárias, a 

regressão pode ser espúria. Nesse caso, o grau de ajuste do modelo (R2) e as estatísticas 

t parecerão significantes, embora os resultados careçam de significado econômico. 

(Enders, 1995). 

Destarte, no processo de modelagem de séries temporais o primeiro procedimento a ser 

realizado é testar a estacionariedade ou, inversamente, a presença de raiz unitária nas 

variáveis analisadas. Se uma variável yt for gerada pelo modelo abaixo e a1 for igual a 1, 

diz-se que a variável yt possui uma raiz unitária e é não-estacionária. 

�� = ��. ���� + 	� 
onde  	� = perturbação aleatória com média zero,variância constante e não-autocorrelacionada 

3.1.1 Teste de raiz unitária (ADF) 

A estatística t (de Student) usual não pode ser empregada para testar a hipótese a1 = 1, 

pois a estimativa de a1 é viesada, levando à rejeição da hipótese nula quando, na 

verdade, existe a raiz unitária. Alternativamente, pode-se usar a estatística τ (tau) de 

Dickey-Fuller, calculada da mesma forma que a estatística t, porém com valores críticos 

próprios. 


 = 	 â� − ���	(â�)  

onde  �	(â�) = desvio-padrão de â� (estimativa de ��) 
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Os valores críticos de τ são tabelados para diferentes tamanhos de amostra. Também 

possuem valores críticos diferenciados as variantes τµ e ττ, construídas para as formas 

funcionais com intercepto e com intercepto e tendência, respectivamente. 

τµ:  �� = �� + ��. ���� + 	� 
ττ:  �� = �� + ��. ���� + ��. � + 	� 

Todavia, certas séries temporais podem ser mais bem representadas por processos 

autorregressivos de ordem maior que um ( p > 1). 

�� = �� + ��. ���� +	��. ���� +⋯+ ����. ������ + ��. ���� + 	� 
Nesses casos, o teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) é capaz de detectar a presença 

de raiz unitária com os mesmos valores críticos.  

∆�� = �� + �. ���� + ∑ ������ ∆������ + 	�  

onde  � = −�1 − ∑ ������ � 

 �� = ∑ � � ��  

3.1.2 Teste de defasagem (SIC) 

A ordem de defasagem p utilizada no teste ADF pode ser definida ao se minimizar o 

valor do Critério de Informação de Schwarz (SIC), definido como: 

!"# = −2%ln �(�
) * + + ,ln )

) - 

onde  �(� = ∑./�� /) (estimador de máxima verossimilhança da variância dos erros) 

 ) = número de observações 

 ./� = resíduo estimado para o período t 

3.1.3 Teste de Engle-Granger 

Caso as variáveis possuam a mesma ordem de integração, é possível que haja um ou 

mais vetores de cointegração dentre elas, que representam relações de equilíbrio de 

longo prazo entre as variáveis. Uma maneira de se testar a cointegração das séries é o 
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teste de Engle-Granger. O primeiro passo é, justamente, determinar a ordem de 

integração das variáveis. Uma vez constatada a mesma ordem de integração das séries, 

regride-se, em seguida, uma variável contra as outras. Sobre os resíduos desta regressão 

realiza-se, então, um teste de raiz unitária como o ADF. Como se trata de resíduos 

estimados, sua variância está subestimada. Nesse caso, deve-se utilizar os valores 

críticos tabelados por ENGLE e YOO (1987) para regressões múltiplas, no lugar dos 

valores críticos originais de Dickey-Fuller. Se os resíduos forem estacionários, diz-se 

que as séries originais são cointegradas. Caso os resíduos possuam raiz unitária, não há 

cointegração entre as séries (ENDERS, 1995). 

3.1.4 Regressão Linear estimada por MQO 

Se as variáveis se revelarem todas estacionárias, o próximo passo na modelagem será a 

estimação de uma regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). O 

método é assim chamado, pois obtém as estimativas dos parâmetros (coeficientes) 

mediante a minimização dos quadrados dos erros. O modelo de regressão linear 

(múltipla) de três variáveis pode ser descrito como: 

� = �� + ��. 1� + ��. 1� + . 

onde  � = variável dependente, explicada ou regredida 

 1�2	1� = variáveis independentes, explicativas ou regressores 

 �� = constante ou coeficiente de intercepto 

 ��2	�� = coeficientes de regressão parcial 

 . = erro, resíduo ou termo de perturbação aleatório 

Conforme mencionado no início desta subseção, o grau de ajuste de um modelo pode 

ser sintetizado pelo coeficiente de determinação (R2). Este é calculado como: 

3� = !45
!46 = 1 − !43

!46 = 1 −	 ∑./��∑(�� − �7)� 

 

onde  !45 = soma dos quadrados explicada 
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 !43 = soma dos quadrados dos resíduos 

 !46 = soma dos quadrados total 

 �7 = valor médio da variável dependente 

O coeficiente de determinação (R2) assume um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo 

de 1, melhor será o ajuste do modelo e mais relacionadas estarão a variável explicada e 

as explicativas. Dado que, conforme aumenta o número de regressores, o R2 quase 

sempre cresce, não se deve utilizar o R2 para comparar dois modelos com quantidades 

diferentes de regressores. Em seu lugar, pode ser usado o R2 ajustado:  

37� = 1 −	 ∑./�� /() − 8)
∑(�� − �7)� /() − 1) 

onde  8 = números de parâmetros do modelo (inclusive coeficiente de intercepto) 

Uma vez estimado o modelo, procede-se à análise dos resíduos quanto às hipóteses do 

Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL), destacando-se dentre elas: a ausência de 

autocorrelação (ou correlação serial) e a homoscedasticidade (GUJARATI, 2000).  

3.1.5 Autocorrelação dos Resíduos 

Pode-se entender como ausência de autocorrelação nos resíduos quando não há 

influência de um termo de perturbação referente a uma observação qualquer sobre o 

resíduo de outra observação qualquer. Formalmente: 

5�.�. � = 0	,				+�;�	< ≠ > 
As causas mais comuns da autocorrelação dos resíduos são: a inércia, típica das séries 

econômicas; a omissão de variável relevante; forma funcional incorreta; e defasagem 

temporal entre a tomada da decisão e seus impactos (fenômeno da “teia de aranha”). 

Os estimadores de MQO, na presença de autocorrelação, invalidam os testes de 

significância t e F e podem levar à superestimação do R2. 

O teste de autocorrelação de Breusch-Godfrey (BG) estipula a hipótese nula de que não 

há autocorrelação de qualquer ordem. Para testar a hipótese, obtêm-se os resíduos 

estimados por MQO (ût) e regride-se a série dos resíduos contra os regressores do 

modelo original mais os resíduos defasados: ût-1, ût-2, ..., ût-p. Calcula-se o R2 desta 
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regressão e multiplica-se por (n – p), em que n é o número de observações e p, o número 

de defasagens. A variável resultante distribui-se, assintoticamente, como χ2, com p 

graus de liberdade: 

() − +). 3�~	@�� 

Se a variável-teste calculada exceder o valor crítico em determinado nível de 

significância, rejeita-se a hipótese nula de ausência de autocorrelação (GUJARATI, 

2000). 

Uma forma de se corrigir a autocorrelação dos resíduos é a adição de componentes auto-

regressivos e/ou de média móvel à especificação dos resíduos. Esse expediente será 

abordado na próxima subseção. 

3.1.6 Heteroscedasticidade dos Resíduos 

Os resíduos são ditos homoscedásticos se sua variância se mantém constante ao longo 

da amostra. Matematicamente: 

5(.��) = ��	, < = 1, 2, … , ) 

A heteroscedasticidade advém comumente da presença de outliers (observações 

discrepantes) ou da omissão de variáveis explicativas relevantes. 

Para testar a hipótese de nula de homoscedasticidade pode-se realizar o teste de 

Breusch-Pagan-Godfrey (BPG). Para tal, obtêm-se os resíduos estimados por MQO (ût) 

e divide-se a série dos quadrados dos resíduos pelo estimador de máxima 

verossimilhança da variância dos erros.  

+� = ./��/	�(� 

Regride-se a série resultante (pt) sobre os regressores do modelo original, obtém-se a 

soma dos quadrados explicada (SQE) da nova regressão e define-se a variável-teste Θ 

dividindo por 2 a SQE calculada: 

Θ = 1
2 (!45) 

Se os resíduos se distribuírem como uma normal e forem homoscedásticos, a variável-

teste distribuir-se-á, assintoticamente, como χ2, com (m – 1) graus de liberdade : 
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Θ	~	@(C��)�  

Caso a variável-teste calculada (Θ) exceda o valor crítico (c2) em determinado nível de 

significância, rejeita-se a hipótese nula de homoscedasticidade (GUJARATI, 2000). 

Um artifício simples para se reduzir a heteroscedasticidade é transformar as séries 

originais em séries logarítmicas. 

3.1.7 Séries Temporais 

Na análise de séries temporais é muito comum encontrar autocorrelação nos resíduos, 

sendo um indicativo de um processo autorregressivo. Para lidar com esse tipo de 

variáveis existe uma classe de modelos denominada Box-Jenkins, em homenagem a 

seus criadores, ou ARIMA, sigla que faz menção aos processos modelados: 

autorregressivo (AR), integração (I) e média móvel (MA). Este tipo de modelo será 

mais detalhado na subseção seguinte. 

O modelo de Autorregressão Vetorial (VAR), por exemplo, é indicado quando não se 

conhece a priori (ou não se quer restringir na modelagem) o sentido de causalidade 

entre as variáveis. Nele, todas as variáveis são endógenas, cada uma podendo ser 

afetada por todas as outras e por si própria em períodos anteriores. Um ponto fraco da 

abordagem VAR é que não se pode descobrir o modelo estrutural subjacente a partir do 

modelo reduzido estimado (ENDERS, 1995). 

Caso uma ou mais variáveis analisadas sejam estacionárias e as outras não, utiliza-se o 

artifício de diferenciar as variáveis integradas quantas vezes forem necessárias para 

tornar estacionárias as séries. Deste modo, se a variável for integrada de ordem dois, ou 

I(2), ela necessitará ser diferenciada duas vezes para se tornar estacionária, ao passo 

que, se a variável for integrada de ordem a um, ou I(1), bastará ser diferenciada uma 

vez. 

Se todas as variáveis analisadas forem não-estacionárias e tiverem a mesma ordem de 

integração, elas podem ser cointegradas. Isto significa que dentre as variáveis não-

estacionárias existiria uma combinação linear estacionária. Os testes de Engle-Granger e 

de Johansen são capazes de identificar a presença ou não de cointegração. Uma vez 

constatada a cointegração, o mais adequado é aplicar o Modelo Vetorial de Correção de 

Erro (VEC). O expediente de se diferenciar as variáveis até torná-las estacionárias e 
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aplicar o VAR, em seguida, não está correto, na existência de cointegração, pois 

desprezaria o termo de correção de erro. (Enders, 1995). 

3.1.8 Método ARIMA (Box-Jenkins) 

A metodologia ARIMA, popularmente conhecida como metodologia de Box-Jenkins, 

privilegia as características estocásticas das próprias séries temporais e dos resíduos, 

com o intuito de se elaborarem previsões acerca das variáveis dependentes. 

(GUJARATI, 2000). Não há, contudo, impedimento de se conciliarem componentes 

ARIMA com os modelos de regressão, nos quais são utilizadas variáveis explicativas. 

3.1.8.1 Processo autorregressivo (AR) 

Diz-se que o resíduo ut descreve um processo autorregressivo de primeira ordem, 

AR(1), quando ele se encontra regredido sobre si mesmo defasado em um período:  

.� = D. .��� + 	� 
Sendo: −1 < D < 1 

 εt  = termo de perturbação aleatório 

O processo autorregressivo de segunda ordem, AR(2), seria descrito, portanto, como: 

.� = D�. .��� +D�. .��� + 	� 
E assim por diante. 

3.1.8.2 Processo de média móvel (MA) 

O processo de média móvel de primeira ordem, MA(1), é assim chamado pois consiste 

na média do termo de perturbação aleatório corrente com o do período anterior: 

.� = F�. 	� + F�. 	���	 
Do mesmo modo procede-se com as ordens maiores. 

3.1.8.3 Processo autorregressivo e de média móvel (ARMA) 

Os dois processos também podem ocorrer simultaneamente: 

.� = D. .��� + F�. 	� + F�. 	��� 
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A equação acima representa um processo dito ARMA(1,1). 

3.1.8.4 Processo autorregressivo integrado de média móvel (ARIMA) 

Se for necessário diferenciar uma série temporal d vezes até torná-la estacionária e, em 

seguida, for modelada como um processo ARMA(p, q), diz-se que a série original é 

ARIMA (p, d, q) 

3.1.8.5 Identificação e Verificação 

Para se identificarem os valores de p e q no modelo ARIMA um primeiro passo é a 

análise da função de autocorrelação (FAC), da função de autocorrelação parcial (FACP) 

e do correlograma. 

A função de autocorrelação amostral na defasagem k, G/H , é o quociente entre a 

covariância amostral na defasagem k e a variância amostral: 

G/H = �/H�/� 

onde:  �/H =	∑(IJ�I7)(IJKL�I7)
M  

 �/� =	∑(IJ�I7)N
M  

A função de autocorrelação parcial na defasagem k expurga os efeitos das 

autocorrelações intermediárias entre yt e yt+k. Desse modo, um processo puramente 

autorregressivo de ordem p tem autocorrelações parciais iguais a zero para ordens 

superiores a p (ENDERS, 1995). 

O correlograma nada mais é que a representação gráfica das FAC e FACP contra o 

tamanho da defasagem. Um roteiro para sua análise encontra-se sintetizado na Tabela 6: 
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Tabela 6 – Padrões típicos de FAC e FACP. Adaptado de GUJARATI (2000) e ENDERS (1995). 

Processo FAC FACP 

AR(p) Declina exponencialmente ou 

com padrão de onda senoidal 

amortecida, ou ambos 

Picos nas defasagens até p 

MA(q) Picos nas defasagens até q Declina exponencialmente ou 

com padrão de onda senoidal 

amortecida 

ARMA(p,q) Declina exponencialmente ou 

com padrão de onda senoidal 

amortecida, ou ambos, partindo 

de q 

Declina exponencialmente ou 

com padrão de onda senoidal 

amortecida, partindo de p 

  

Uma vez identificadas as ordens do modelo ARIMA deve-se verificar a adequação do 

modelo experimentado, mediante a análise dos resíduos quanto à presença de 

autocorrelação. Pode-se utilizar, neste caso, a estatística Q de Ljung-Box, calculada da 

seguinte forma (GUJARATI, 2000): 

4 = )() + 2)O G/H�) − 8
C

H��
 

onde: m = número de defasagens utilizadas no teste 

Se o modelo ARIMA foi corretamente especificado, a estatística Q calculada seguirá a 

distribuição χ2, com m – p – q graus de liberdade. Se o valor calculado exceder o valor 

crítico, para um determinado nível de significância, pode-se rejeitar a hipótese nula de 

que todas as autocorrelações (ρk) são iguais a zero. Os valores-p associados representam 

o menor nível de significância com o qual se pode rejeitar a hipótese nula (GUJARATI, 

2000). Nesse caso, portanto, altos valores-p são indicativos de que não há 

autocorrelação entre os resíduos e que o modelo ARMA está corretamente especificado. 



49 

 

Em suma, a modelagem ARIMA é um processo iterativo em que se busca, com o 

auxílio de ferramentas como o correlograma e testes de hipótese, minimizar a 

autocorrelação dos resíduos de maneira parcimoniosa (sem adicionar demasiados 

componentes ARIMA). 

O programa EViews 7 utilizado nas modelagens deste trabalho estima os modelos AR 

transformando-os em modelos não-lineares e obtendo simultaneamente os parâmetros 

(φ e ai) pelo algoritmo de mínimos quadrados não-lineares de Marquardt. Os 

estimadores assim obtidos são assintoticamente eficientes (QMS, 2010). Um AR(1) 

seria modificado como segue: 

�� = �� + ��. 1� + .� 

P2)QR, .� = D. .��� + 	� 
2S	�� = D. ���� + ��. (1 − D) + ��. (1� − D. 1���) + 	� 

3.1.9 Exogeneidade dos Regressores 

Outra hipótese do modelo clássico de regressão linear a ser testada é a de que não há 

correlação entre os erros e as variáveis explicativas. Formalmente: 

#RT(.�, 1��) = 0		, +�;�	< = 1, 2, . . . , 8 

Se existir correlação do tipo aludido, trata-se do problema de simultaneidade, em que 

pelo menos um dos regressores é endógeno. Na presença de simultaneidade, o método 

de Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E) proporcionará estimadores 

consistentes, ao contrário do MQO (GUJARATI, 2000). 

A variável zt é dita instrumental se está correlacionada com uma variável explicativa xit, 

mas não está correlacionada com o erro do modelo original, ut. 

#RT(U�, 1��) ≠ 0		2	#RT(U�, .�) = 0 

3.1.10 MQ2E 

O método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E) é assim chamado porque 

consiste em regredir por MQO, primeiramente, as variáveis endógenas sobre os 
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instrumentos (incluindo as variáveis predeterminadas12 ou exógenas) e, num segundo 

estágio, estimar também por MQO o modelo original, substituindo-se as variáveis 

endógenas pelos valores estimados no primeiro estágio (QMS, 2010).  

3.1.11 Teste de endogeneidade de Durbin-Wu-Hausman 

Nem sempre a teoria econômica é taxativa em esclarecer se uma dada variável é 

endógena ou exógena no escopo de um modelo e pode-se recorrer eventualmente a 

testes estatísticos para se ter uma confirmação. Um desses testes é o teste de 

endogeneidade de Durbin-Wu-Hausman (QMS, 2010). 

Mais especificamente, nele se testa a hipótese de que uma ou mais variáveis tidas como 

endógenas são, na verdade, exógenas. Para isso, estima-se o modelo das duas formas: 

tratando as variáveis testadas como endógenas e tratando-as como exógenas. Em 

seguida, comparam-se os valores das estatísticas J13 obtidas para cada um dos modelos. 

VM = WXYZ�X��[ − W�XXYZ�X��[ 

A estatística Hn distribui-se como qui-quadrado, com graus de liberdade iguais à 

quantidade de regressores testados. Se o Hn calculado for significativamente diferente 

de zero, rejeita-se a hipótese nula de exogeneidade das variáveis explicativas testadas. 

Por fim, não havendo regressores endógenos, o método de MQO pode ser utilizado, 

pois resultará em estimadores consistentes. 

3.2 Dados 

Foram levantados dados de preços de etanol anidro, hidratado e açúcar cristal, pagos ao 

produtor, negociados no Estado de São Paulo, junto ao Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (CEPEA, 

2013b, 2013a, 2013c). Os produtores do Estado de São Paulo respondem por 51% da 

produção de etanol e 60% da produção de açúcar do Brasil (CONAB, 2013b). Os preços 

não incluem tributos. Os dados, originalmente semanais ou diários, foram convertidos à 

base mensal mediante o cálculo das médias aritméticas simples das observações 

disponíveis para o mês correspondente. 

                                                           
12 Por predeterminada se entende a variável que não depende contemporaneamente de nenhuma outra 
variável incluída no modelo. 
13 Ver Apêndice A para a descrição do cálculo. 
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Os preços da gasolina C e do etanol hidratado cobrados na revenda ao consumidor 

foram obtidos do Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de 

Combustíveis realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP, 2014b). Os preços de gasolina A pagos ao produtor também 

estavam disponíveis no site da ANP (ANP, 2014i) e incluem os tributos federais (CIDE 

e PIS/COFINS). Foram tomadas as médias nacionais, dado o escopo do trabalho. 

Todos os preços domésticos estão expressos em reais por litro. As séries de dados 

analisadas terminam em junho de 2013 e partem de janeiro de 2003 – à exceção dos 

preços domésticos de açúcar cristal, que começam em maio de 2003 – por limitação de 

disponibilidade anterior para preços de etanol ao produtor. 

O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina vigente em cada mês do período 

analisado foi depreendido da legislação relacionada (MAPA, 2013a). 

Os preços internacionais de açúcar foram tomados dos contratos futuros nº 1114 com 

vencimento mais próximo negociados na Intercontinental Exchange (ICE), cujas 

cotações estavam disponíveis no site do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, 

2013).  Originalmente expressos em centavos de dólar por libra-peso, foram convertidos 

em dólares por quilograma e, em seguida, em reais por quilograma, pela taxa de câmbio 

corrente. 

A taxa de câmbio corrente foi obtida da média mensal do valor em reais do dólar 

americano para venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BCB, 2013). 

Todas as séries de preços foram deflacionadas pelo Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 

2013). 

Os dados de produção de etanol foram obtidos pela ANP para 71 unidades de produção 

mista (que declararam produção positiva em todas as safras no período de 2007 a 2013). 

A condição de unidade mista foi verificada por meio do número de CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica) e com base em listas publicadas pelo Ministério de 

Agricultura (MAPA, 2013b) e no Anuário da Cana (PROCANA, 2013). Os produtores 

analisados são distribuídos pelas unidades da federação (UF) conforme Tabela 7. A 

                                                           
14 Referência mundial para o comércio de açúcar bruto, o referido contrato futuro precifica o açúcar de 
cana bruto FOB no porto do país de origem (ICE, 2014). 
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série foi construída pela soma das produções mensais de etanol (anidro e hidratado) dos 

referidos produtores, no período de março de 2007 a setembro de 2013. 

A série de produção mensal de cana foi calculada pela soma de cana moída de todas as 

unidades produtoras do Brasil, com informações obtidas em MAPA (2013c, 2013d).  

Tabela 7 – Distribuição das unidades produtivas selecionadas pelas Unidades da Federação. 

 

Para tratamento e análise dos dados e testes dos modelos foram utilizados os seguintes 

aplicativos: E-Views, GRETL e Excel. 

3.2.1 Análise Preliminar dos Dados 

As séries temporais de preços já deflacionadas encontram-se representadas graficamente 

na Figura 8. Cabe destacar alguns aspectos: os preços de etanol hidratado na revenda 

apresentam volatilidade superior aos preços de gasolina C na revenda; o preço de 

gasolina A no produtor revelou tendência de queda, em termos reais, de outubro de 

2005 em diante; os preços de açúcar nos mercados externo e interno e os preços 

domésticos de etanol anidro e hidratado ao produtor aparentam guardar uma relação 

próxima. 

UF

Quantidade de 

Produtores 

Observados

SP 37

GO 8

PR 8

MG 5

MS 3

ES 3

MT 2

PI 1

PA 1

MA 1

BA 1

RJ 1

Total 71
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Figura 8 – Séries temporais de preços deflacionadas. 

A Tabela 8 traz as estatísticas descritivas das variáveis selecionadas. Dividindo-se o 

desvio-padrão da variável pela respectiva média, confirma-se que os preços de etanol 

hidratado na revenda apresentam maior grau de dispersão (12,6%) que os preços de 

gasolina C na revenda (10,2%). 

Tabela 8 – Estatísticas descritivas das variáveis, de janeiro de 2003 a junho de 2013. 

 

A Tabela 9, por sua vez, revela a matriz de correlações das referidas variáveis. Nela, os 

valores representam os coeficientes de correlação das variáveis, duas a duas. Observa-se 

forte correlação positiva dos preços de açúcar entre si (>0,92) e razoável correlação 

positiva entre os preços de açúcar e etanol ao produtor (>0,62). 
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Preço Açúcar ICE (R$/kg)

Preço Anidro Produtor (R$/l)

Preço Gasolina A Produtor (R$/l)

Preço Gasolina C Revenda (R$/l)

Preço Hidratado Produtor (R$/l)

Preço Hidratado Revenda (R$/l)

Preço Açúcar Cristal SP (R$/kg)

Preço 

Açúcar ICE 

(R$/kg)

Preço 

Anidro 

Produtor 

(R$/l)

Preço 

Gasolina A 

Produtor 

(R$/l)

Teor de 

Mistura de 

Anidro

Preço 

Gasolina C 

Revenda 

(R$/l)

Preço 

Hidratado 

Produtor 

(R$/l)

Preço 

Hidratado 

Revenda 

(R$/l)

Preço 

Açúcar 

Cristal SP 

(R$/kg)

Média 0,88 1,30 2,01 0,23 3,36 1,13 2,13 1,09

Desvio padrão 0,22 0,27 0,25 0,02 0,34 0,23 0,27 0,31

Mínimo 0,49 0,68 1,55 0,20 2,80 0,60 1,72 0,62

Máximo 1,40 2,73 2,40 0,25 4,00 1,89 3,02 1,82
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Tabela 9 – Matriz de correlações das variáveis, de janeiro de 2003 a junho de 2013. 

 

As séries de produção de etanol e de cana, juntamente com as séries de preços 

internacionais de açúcar e de etanol hidratado ao produtor, encontram-se retratadas na 

Figura 9. No gráfico, as variáveis estão transformadas em números-índice com base 

igual a 100 em agosto de 2007. Esse artifício permite comparar a evolução de variáveis 

de grandezas originalmente distintas.  

As séries de produção de etanol e de produção de cana revelam sazonalidade 

coincidente, o que reflete o calendário de colheita da cana no Centro-Sul (principal 

região produtora) e a impossibilidade de se estocar a cana colhida, dado que esta é 

perecível (SATOLO, 2009). Todavia, enquanto os picos anuais da produção de cana 

denotam uma tendência crescente, a produção de etanol demonstra quedas em 2009 e 

2011.  

O preço internacional do açúcar acumulou alta de 230% entre agosto de 2007 e janeiro 

de 2010; depois de arrefecer nos meses seguintes, ele retoma a trajetória de alta para 

alcançar patamar equivalente em janeiro de 2011. Na maior parte do período observado, 

o preço de etanol hidratado ao produtor apresenta valorizações menores que o preço do 

açúcar; no primeiro semestre de 2013, porém, supera a relação que mantinha com o 

preço do açúcar em agosto de 2007.  

Preço 

Açúcar ICE 

(R$/kg)

Preço 

Anidro 

Produtor 

(R$/l)

Preço 

Gasolina A 

Produtor 

(R$/l)

Preço 

Gasolina C 

Revenda 

(R$/l)

Preço 

Hidratado 

Produtor 

(R$/l)

Preço 

Hidratado 

Revenda 

(R$/l)

Preço 

Açúcar 

Cristal SP 

(R$/kg)

Preço Açúcar ICE (R$/kg) 1,00

Preço Anidro Produtor (R$/l) 0,62 1,00

Preço Gasolina A Produtor (R$/l) -0,19 0,00 1,00

Preço Gasolina C Revenda (R$/l) -0,10 0,17 0,97 1,00

Preço Hidratado Produtor (R$/l) 0,70 0,92 0,06 0,22 1,00

Preço Hidratado Revenda (R$/l) 0,44 0,75 0,42 0,61 0,79 1,00

Preço Açúcar Cristal SP (R$/kg) 0,92 0,62 -0,23 -0,13 0,67 0,45 1,00



55 

 

 

Figura 9 – Produção de etanol de unidades mistas selecionadas, cana moída por todas as unidades, preço 

internacional de açúcar e preço de etanol hidratado ao produtor, 2007-2013 . 

Sendo, 

Prod_Eta = Produção de etanol de unidades mistas selecionadas 

Prod_Cana = Cana moída por todas as unidades 

Pr_Ac_ICE_R$ = Preço internacional de açúcar 

Pr_Hid_Prod = Preço de etanol hidratado ao produtor 

3.3 Estratégia de Estimação 

Em que pese o foco da análise recair sobre o impacto dos preços do açúcar e da gasolina 

C nos preços de etanol ao consumidor, o modo com que cada variável se manifesta 

diverge, conforme sugere a literatura revisada. O preço do açúcar parece interferir 

diretamente nas decisões de produção e precificação do produtor de etanol (usina 

mista), ao passo que o preço da gasolina influenciaria diretamente as decisões do 

consumidor (motorista de veículos flex) e dos revendedores de combustíveis (postos)15. 

Tendo-se em vista as peculiaridades dos mercados analisados e o fito de melhor ajustar 

os modelos econométricos utilizando-se as variáveis efetivamente relevantes para cada 

elo da cadeia, optou-se por dividir a análise dos preços em três etapas:  

                                                           
15 Vide Figura 7, página 20, no Capítulo 1. 
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a) formação do preço do etanol hidratado na revenda; 

b) formação do preço do etanol hidratado ao produtor;  

c) formação do preço da gasolina C na revenda.  

Na formação do preço de etanol hidratado na revenda é razoável supor que tenham 

influência: os custos, pelo lado da oferta, e o preço do bem substituto (gasolina C), pelo 

lado da demanda. Dentre os custos em que incorrem os revendedores destacam-se: o 

preço de etanol hidratado pago ao distribuidor, a margem de lucro do revendedor e os 

tributos pertinentes (ANP, 2014j). O preço de etanol hidratado pago ao distribuidor, por 

sua vez, seria influenciado pelos custos nesta etapa da cadeia, dos quais se sobressaem: 

o preço de etanol hidratado pago ao produtor, frete, tributos pertinentes e margem de 

lucro do distribuidor (ANP, 2014j). Por motivo de simplificação, assumiu-se na 

modelagem o preço de etanol hidratado ao produtor como proxy do preço pago ao 

distribuidor. 

Passando-se à formação do preço etanol hidratado ao produtor, visto que grande parcela 

dos produtores é composta de usinas mistas e tratando-se de questão central da 

dissertação, o preço do açúcar será testado como variável explicativa. A opção pela 

cotação do açúcar bruto no mercado internacional, em vez do preço interno do açúcar 

cristal, se deveu à maior participação do produto bruto nas exportações brasileiras de 

açúcar (MDIC, 2014a) e ao fato de o contrato da ICE ser uma referência mundial para a 

commodity. Também será incluída nos regressores uma variável que, por hipótese, 

afetaria a moagem de cana e, consequentemente, também a produção de etanol e açúcar, 

a saber, o número de dias de precipitação de chuva, medido numa das principais regiões 

produtoras de cana16.  

À semelhança do preço de etanol hidratado na revenda, faz sentido econômico que o 

preço da gasolina C seja determinado por custos, dos quais se realçam: o preço da 

gasolina C pago ao distribuidor, a margem de lucro na revenda e os tributos pertinentes 

(ANP, 2014j). Muito embora a gasolina C seja um bem substituto para os condutores de 

veículos flex, 36% da frota circulante de veículos leves ainda são movidos 

exclusivamente a gasolina17. A causalidade, portanto, deve ser mais forte no sentido do 

                                                           
16 Medido na estação meteorológica de São Simão – SP, nos arredores de Ribeirão Preto. Fonte: Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET, 2013) 
17 Ver Apêndice B. 
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preço da gasolina para o preço do etanol que no inverso. Em princípio, os preços de 

etanol hidratado poderiam ser omitidos do modelo de preço da gasolina C.  

Conforme descrito na subseção 2.1.5, a gasolina C provém da mistura de gasolina A 

(pura) com etanol anidro pelos distribuidores. Desse modo, o preço de gasolina C pago 

ao distribuidor seria influenciado pelos respectivos custos, dos quais se sublinham: o 

preço de gasolina A pago ao produtor, o preço de etanol anidro pago ao produtor, o 

frete, os tributos pertinentes e a margem de lucro do distribuidor (ANP, 2014j). 

Simplificadamente, suprimiu-se do modelo a etapa de distribuição, tomando-se em seu 

lugar os preços na etapa de produção.  

Outra maneira de se verificar a influência do preço internacional de açúcar sobre os 

preços internos de etanol seria analisar o comportamento de produção das usinas mistas, 

diante de variações no preço do açúcar. Conforme visto anteriormente, usinas mistas são 

aquelas unidades industriais capazes de produzir, ao mesmo tempo, açúcar e etanol, a 

partir do processamento da cana. Ao redirecionarem uma parte maior da matéria-prima 

para a produção de açúcar, em face de um aumento no preço deste produto, haveria uma 

redução da oferta total de etanol, o que levaria, coeteris paribus, a uma elevação do 

preço de equilíbrio do combustível num mercado competitivo, de acordo com a teoria 

econômica. 

Para empreender uma análise nesse sentido, a maneira mais direta seria levantar o 

percentual de matéria-prima direcionado para a produção de etanol ou a razão entre a 

produção de etanol e a produção de açúcar, por parte das usinas mistas. Todavia, não foi 

possível obter dados de utilização da matéria-prima, nem de produção de açúcar 

exclusivamente por parte das usinas mistas que permitissem a estimação econométrica. 

Alternativamente, foi realizada a análise da produção de etanol por parte das usinas 

mistas frente a variações de preços de açúcar e de cana moída total (proxy da 

disponibilidade de matéria-prima das usinas mistas). 

Em todos os modelos foi adotada a abordagem de regressão por MQO, em vez do 

método VAR, pois se quis aproximar os modelos das relações estruturais entre as 

variáveis, realizando testes de hipótese sobre os parâmetros. A estrutura dos dados foi a 

de séries temporais em vez de painéis, por exemplo, devido a pouca disponibilidade de 

preços regionalizados de açúcar, etanol e gasolina na etapa de produção. 
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As variáveis foram tomadas em logaritmo, a fim de se obter diretamente dos 

coeficientes estimados as elasticidades da variável explicada em relação a variações nas 

variáveis explicativas. Após a aplicação dos testes de estacionariedade, as séries que se 

mostraram integradas de ordem 1 foram diferenciadas uma vez, antes de entrarem nos 

modelos. Além disso, em cada rodada de modelagem foram selecionadas as defasagens 

das variáveis explicativas que apresentaram a maior significância, de acordo com o 

valor-p. 
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4 RESULTADOS EMPÍRICOS 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da modelagem das variáveis analisadas. 

A primeira seção é dedicada à identificação da ordem de integração das séries. Em 

seguida, os modelos são apresentados de acordo com os procedimentos e a estratégia 

definidos no capítulo anterior. Na seção final, os resultados são interpretados à luz da 

teoria econômica e da literatura revisada. 

4.1 Testes de Estacionariedade 

Antes de iniciar a modelagem, foi realizado o teste ADF para cada uma das variáveis 

analisadas. O resumo dos resultados é mostrado na Tabela 10. 

Tabela 10 – Resultados dos Testes ADF. 

 

Sendo, 

PR_HID_RE = Preço do etanol hidratado na revenda 

PR_HID_PR = Preço do etanol hidratado pago ao produtor 

PR_AN_SP_R$ = Preço de etanol anidro pago ao produtor 

PR_AC_ICE_R$ = Preço internacional do açúcar convertido em reais 

PR_GAS_C = Preço da gasolina C na revenda 

PR_GAS_A = Preço da gasolina A pago ao produtor 

Variável em Nível

Defasagem 

escolhida 

pelo SIC

Estatística 

de Teste

Valor da 

Estatística 

de Teste

Valor Crítico 

a 1% de 

significância

Variável em Primeira 

Diferença

Defasagem 

escolhida 

pelo SIC

Estatística 

de Teste

Valor da 

Estatística 

de Teste

Valor Crítico 

a 1% de 

significância

PR_HID_RE 1 τμ -4,510065 -3,483751 D_PR_HID_RE 1 τ -8,113585 -2,583898

PR_HID_PR 3 τμ -4,218466 -3,484653 D_PR_HID_PR 1 τ -8,850220 -2,583898

PR_AN_SP_R$ 0 τμ -4,029042 -3,483312 D_PR_AN_SP_R$ 1 τ -9,768378 -2,583898

PR_AC_ICE_R$ 1 τμ -3,575527 -3,483751 D_PR_AC_ICE_R$ 0 τ -7,932906 -2,583744

PR_GAS_C 1 τ -1,592983 -2,583744 D_PR_GAS_C 0 τ -7,488216 -2,583744

PR_GAS_A 1 τ -1,849872 -2,583744 D_PR_GAS_A 0 τ -7,837934 -2,583744

PROD_ETA 6 ττ -7,145476 -4,090602 D_PROD_ETA 11 τ -3,164639 -2,600471

PROD_CANA 6 ττ -7,849008 -4,090602 D_PROD_CANA 10 τ -8,404294 -2,599934

MM_PROD_ETA 1 ττ -3,094523 -4,103198 D_MM_PROD_ETA 0 τ -3,204999 -2,600471

MM_PROD_CANA 1 τμ -2,018500 -3,533204 D_MM_PROD_CANA 0 τ -5,113229 -2,600471

MM_PRE_AC 2 τμ -2,084744 -3,534868 D_MM_PRE_AC 1 τ -2,694662 -2,601024

MM_PRE_ETA 1 τμ -1,868915 -3,533204 D_MM_PRE_ETA 0 τ -2,893636 -2,600471

PLUV2 7 ττ -7,350253 -4,103198 D_PLUV2 10 τ -6,366547 -2,602794
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PROD_ETA = Produção de etanol de unidades mistas selecionadas 

PROD_CANA = Cana moída por todas as unidades 

MM_PROD_ETA = Média móvel de 12 meses da produção de etanol de unidades mistas 

selecionadas 

MM_PROD_CANA = Média móvel de 12 meses da cana moída por todas as unidades 

MM_PRE_AC = Média móvel de 12 meses do preço internacional do açúcar convertido em 

reais 

MM_PRE_ETA = Média móvel de 12 meses do preço do etanol hidratado pago ao produtor 

PLUV2 = número de dias em que houve precipitação 

D_ = Primeira diferença de... 

As estatísticas de teste τ, τµ e ττ foram utilizadas nas séries que, respectivamente, não 

apresentaram intercepto nem tendência, apenas intercepto e ambos intercepto e 

tendência, de acordo com a significância destes termos. A escolha da defasagem para 

cada variável baseou-se no Critério de Informação de Schwarz (SIC). Nos casos em que 

a estatística-teste excedeu (em termos absolutos) o valor crítico para o nível de 

significância de 1%, rejeitou-se a hipótese nula de presença de raiz unitária. 

Revelaram-se estacionárias, ou I(0), as seguintes variáveis (realçadas em verde na 

Tabela 10): preço de etanol hidratado na revenda, preço de etanol hidratado ao produtor, 

preço de etanol anidro ao produtor, preço de açúcar bruto no mercado externo, produção 

de etanol por usinas mistas e produção (moagem) total de cana. Todas as demais 

variáveis (destacadas em amarelo na Tabela 10) mostraram-se integradas de ordem um, 

ou I(1).  

4.2 Preço de Etanol Hidratado na Revenda 

A primeira tentativa de modelagem do preço de etanol hidratado na revenda utiliza o 

preço do etanol hidratado ao produtor e o preço da gasolina C na revenda. Por 

possuírem ordens de integração distintas, descartou-se a hipótese de cointegração entre 

as variáveis. A estimação foi por MQO. 
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Figura 10 – Resultados do modelo inicial do preço de etanol hidratado na revenda. 

 

Figura 11 – Gráfico do ajuste do modelo inicial do preço de etanol hidratado na revenda. 

Em princípio, os resultados do modelo inicial (Figura10) mostram que as variáveis 

preço da gasolina C na revenda e preço de etanol hidratado ao produtor, defasada um 

período, são capazes de explicar, sozinhas 69% do comportamento do preço do etanol 

na revenda. Mas a Figura 11 deixa transparecer a presença de uma tendência negativa 
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nos resíduos, que pode ser determinista ou estocástica. Na segunda tentativa de 

modelagem incorpora-se o termo de tendência determinista. 

 

Figura 12 – Resultados do modelo do preço de etanol hidratado na revenda com tendência. 

 

Figura 13 – Gráfico do ajuste do modelo do preço de etanol hidratado na revenda com tendência. 

Com a introdução da tendência como regressor no modelo, aumentou o grau de ajuste 

(Figura 13) medido pelo coeficiente de determinação R2 ajustado, para 0,893 (Figura 
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12). É preciso, no entanto, verificar se a autocorrelação dos resíduos foi eliminada. Se 

tiver permanecido, isto será um indicativo de que a tendência é, na verdade, estocástica 

e não determinista. 

 

Figura 14 – Correlograma, Funções de Autocorrelação, Autocorrelação Parcial e Estatísticas Q dos 

resíduos do modelo de preço de etanol hidratado na revenda com tendência. 

O correlograma da Figura 14 apresenta FAC que declina com padrão de onda senoidal 

amortecida e FACP com pico na defasagem 1, indicações de um processo AR(1). A 

terceira e última versão do modelo de preço de etanol hidratado na revenda (Figura 16) 

incorpora o referido componente autorregressivo. Nessa especificação, a variável preço 
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de etanol hidratado ao produtor revelou significância tanto contemporaneamente como 

com defasagens de 1 e 2 meses (Figura 15). 

 

Figura 15 – Resultados do modelo AR(1) do preço de etanol hidratado na revenda (final). 

 

Figura 16 – Gráfico do ajuste do modelo AR(1) do preço de etanol hidratado na revenda (final). 
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Com vistas a confirmar a adequação do modelo, foram realizados os testes de 

autocorrelação e de heteroscedasticidade dos resíduos e de endogeneidade dos 

regressores. 

 

Figura 17 – Teste de Autocorrelação do modelo AR(1) do preço de etanol hidratado na revenda (final). 
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Figura 18 – Teste de Heteroscedasticidade do modelo AR(1) do preço de etanol hidratado na revenda 

(final). 
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Endogeneity Test

Equation: MODELO_A03

Specification: LOG(PR_HID_RE) D(LOG(PR_GAS_C(-0)))

        LOG(PR_HID_PR(-1)) C

Instrument specification: C D(LOG(PR_GAS_A)) LOG(PR_AC_ICE_R$(

        -3))

Endogenous variables to treat as exogenous: D(LOG(PR_GAS_C)) 

Value df Probability

Difference in J-stats 1,530937 1 0,216

J-statistic summary:

Value

Restricted J-statistic 1,530937

Unrestricted J-statistic 0

Restricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(PR_HID_RE)

Method: Two-Stage Least Squares

Date: 12/20/13   Time: 16:01

Sample (adjusted): 2003M04 2013M06

Included observations: 123 after adjustments

Instrument specification: C D(LOG(PR_GAS_A)) LOG(PR_AC_ICE_R$(

        -3)) D(LOG(PR_GAS_C))

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LOG(PR_GAS_C)) 0,73736 0,413136 1,784785 0,0768

LOG(PR_HID_PR(-1)) 0,440655 0,041557 10,60363 0

C 0,703186 0,007344 95,74737 0

R-squared 0,676803     Mean dependent var 0,743527

Adjusted R-squared 0,671416     S.D. dependent var 0,114888

S.E. of regression 0,065856     Sum squared resid 0,520449

F-statistic 62,86054     Durbin-Watson stat 0,212741

Prob(F-statistic) 0     Second-Stage SSR 1,065052

J-statistic 1,530937     Instrument rank 4

Prob(J-statistic) 0,215972
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Figura 19 – Teste de Endogeneidade do preço de gasolina C na revenda no modelo de preço de etanol 

hidratado na revenda. 

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(PR_HID_RE)

Method: Two-Stage Least Squares

Date: 12/20/13   Time: 16:01

Sample (adjusted): 2003M04 2013M06

Included observations: 123 after adjustments

Instrument specification: C D(LOG(PR_GAS_A)) LOG(PR_AC_ICE_R$(

        -3))

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LOG(PR_GAS_C)) -0,001839 0,726359 -0,002532 0,998

LOG(PR_HID_PR(-1)) 0,43264 0,042059 10,28652 0

C 0,701968 0,00741 94,73514 0

R-squared 0,666642     Mean dependent var 0,743527

Adjusted R-squared 0,661086     S.D. dependent var 0,114888

S.E. of regression 0,066884     Sum squared resid 0,536812

Durbin-Watson stat 0,24228 0

Instrument rank 3

    J-statistic
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Endogeneity Test

Equation: MODELO_A03

Specification: LOG(PR_HID_RE) D(LOG(PR_GAS_C(-0)))

        LOG(PR_HID_PR(-0)) C

Instrument specification: C D(LOG(PR_GAS_A)) LOG(PR_AC_ICE_R$(

        -2))

Endogenous variables to treat as exogenous: LOG(PR_HID_PR) 

Value df Probability

Difference in J-stats 0,400273 1 0,5269

J-statistic summary:

Value

Restricted J-statistic 0,400273

Unrestricted J-statistic 1,79E-43

Restricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(PR_HID_RE)

Method: Two-Stage Least Squares

Date: 12/20/13   Time: 18:29

Sample (adjusted): 2003M03 2013M06

Included observations: 124 after adjustments

Instrument specification: C D(LOG(PR_GAS_A)) LOG(PR_AC_ICE_R$(

        -2)) LOG(PR_HID_PR)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LOG(PR_GAS_C)) -0,57859 0,857162 -0,675007 0,501

LOG(PR_HID_PR) 0,44866 0,037837 11,85768 0

C 0,701143 0,008635 81,1979 0

R-squared 0,567439     Mean dependent var 0,745944

Adjusted R-squared 0,560289     S.D. dependent var 0,117544

S.E. of regression 0,077944     Sum squared resid 0,735107

F-statistic 80,11031     Durbin-Watson stat 0,448376

Prob(F-statistic) 0     Second-Stage SSR 0,726048

J-statistic 0,400273     Instrument rank 4

Prob(J-statistic) 0,526948
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Figura 20 – Teste de Endogeneidade do preço de etanol hidratado ao produtor no modelo de preço de 

etanol hidratado na revenda. 

No nível de significância de 5%, não se rejeitam as hipóteses nulas de ausência de 

autocorrelação (Figura 17) e de homoscedasticidade (Figura 18) dos resíduos. 

Tampouco se rejeitam as hipóteses nulas de exogeneidade do preço de gasolina C na 

revenda e do preço etanol hidratado ao produtor (Figuras 19 e 20). Estes resultados 

mantêm a validade dos coeficientes encontrados na última versão do modelo. 

4.3 Preço de Etanol Hidratado ao Produtor 

Em seguida, o preço a ser estimado é o de etanol hidratado ao produtor. As variáveis 

selecionadas para a modelagem revelaram-se estacionárias. As Figuras 21 e 22 mostram 

os resultados da primeira tentativa, que revelam: razoável grau de ajuste, significância 

dos regressores. Entretanto, o comportamento do resíduo não parece ser puramente 

aleatório, ensejando uma análise da estrutura de autocorrelações. 

 

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(PR_HID_RE)

Method: Two-Stage Least Squares

Date: 12/20/13   Time: 18:29

Sample (adjusted): 2003M03 2013M06

Included observations: 124 after adjustments

Instrument specification: C D(LOG(PR_GAS_A)) LOG(PR_AC_ICE_R$(

        -2))

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LOG(PR_GAS_C)) -0,528192 0,860856 -0,613567 0,5407

LOG(PR_HID_PR) 0,470448 0,051163 9,19508 0

C 0,699181 0,009175 76,20764 0

R-squared 0,56662     Mean dependent var 0,745944

Adjusted R-squared 0,559456     S.D. dependent var 0,117544

S.E. of regression 0,078018     Sum squared resid 0,7365

Durbin-Watson stat 0,454804 1,79E-43

Instrument rank 3

    J-statistic
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Figura 21 – Resultados do modelo inicial de preço de etanol hidratado ao produtor. 

 

Figura 22 – Gráfico do ajuste do modelo inicial de preço de etanol hidratado ao produtor. 



72 

 

 

Figura 23 – Correlograma, Funções de Autocorrelação, Autocorrelação Parcial e Estatísticas Q dos 

resíduos do modelo inicial de preço de etanol hidratado ao produtor. 

O correlograma da Figura 23 apresenta FAC que declina com padrão de onda senoidal 

amortecida e FACP com pico na defasagem 1, indicações de um processo AR(1). Com 

base neste resultado, incorporou-se na próxima versão do modelo (Figura 25) o referido 

componente autorregressivo. Desta feita, o preço internacional do açúcar mostrou 
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significância contemporaneamente e com defasagem de 2 meses. A variável de 

pluviosidade18 entrou com as defasagens 0 e 1 (Figura 24). 

 

Figura 24 – Resultados do modelo AR(1) de preço de etanol hidratado ao produtor. 

 

Figura 25 – Gráfico do ajuste do modelo AR(1) de preço de etanol hidratado ao produtor. 
                                                           
18 A pluviosidade pode afetar tanto positiva quanto negativamente a oferta de cana. As chuvas prejudicam 
a colheita, ou seja, contemporaneamente diminuem a moagem da cana. São prejudiciais também na fase 
de maturação da cana. Durante o crescimento da cana, porém, as chuvas são favoráveis. 
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Figura 26 – Correlograma, Funções de Autocorrelação, Autocorrelação Parcial e Estatísticas Q dos 

resíduos do modelo AR(1) de preço de etanol hidratado ao produtor. 

Entretanto, as estatísticas Q (Figura 26) indicam que o problema da autocorrelação dos 

resíduos persiste, pois as autocorrelações dos resíduos até a defasagem 11 mostraram-se 

significativas no nível de 5%. Alternativamente, tentou-se a especificação ARMA(1,1) 

(Figuras 27 e 28). E, finalmente, obteve-se um comportamento adequado dos resíduos, 

conforme os resultados dos testes de autocorrelação e heteroscedasticidade (Figuras 29 

e 30). 
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Figura 27 – Resultados do modelo ARMA(1,1) de preço de etanol hidratado ao produtor (final). 

 

Figura 28 – Gráfico do ajuste do modelo ARMA(1,1) de preço de etanol hidratado ao produtor (final). 
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O modelo final de preço de etanol hidratado ao produtor (Figura 27) obteve R2 ajustado 

de aproximadamente 0,84 e as variáveis explicativas exibiram significância no nível de 

5%, sendo o preço de açúcar com defasagens de 0 e 2 meses e a variável de 

pluviosidade com defasagens de 0 e 1 mês. 

 

Figura 29 – Teste de autocorrelação modelo ARMA(1,1) de preço de etanol hidratado ao produtor (final). 
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Figura 30 – Teste de heteroscedasticidade do modelo ARMA(1,1) de preço de etanol hidratado ao 

produtor (final). 

Por último, verificou-se a exogeneidade dos regressores (Figura 31). De acordo com o 

resultado, a variável preço de açúcar no mercado externo pode ser tratada como 

exógena. O preço de açúcar defasado em 2 períodos pode ser considerado como pré-

determinado e a variável de pluviosidade, por advir da natureza, supõe-se que seja 

exógena. Mantém-se, portanto, a validade do modelo ARMA(1,1). 
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Endogeneity Test

Equation: MODELO_B03

Specification: LOG(PR_HID_PR)  LOG(PR_AC_ICE_R$(-0))

        LOG(PR_AC_ICE_R$(-2))  PLUV2 PLUV2(-1)

Instrument specification: C D(LOG(CAMBIO)) D(LOG(CAMBIO(-2))) PLUV2

        PLUV2(-1)

Endogenous variables to treat as exogenous: LOG(PR_AC_ICE_R$) 

Value df Probability

Difference in J-stats 0,149904 1 0,6986

J-statistic summary:

Value

Restricted J-statistic 0,231441

Unrestricted J-statistic 0,081537

Restricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(PR_HID_PR)

Method: Two-Stage Least Squares

Date: 12/20/13   Time: 16:21

Sample (adjusted): 2004M04 2013M04

Included observations: 109 after adjustments

Instrument specification: C D(LOG(CAMBIO)) D(LOG(CAMBIO(-2))) PLUV2

        PLUV2(-1) LOG(PR_AC_ICE_R$)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(PR_AC_ICE_R$) 2,742501 2,164624 1,266964 0,208

LOG(PR_AC_ICE_R$(-2)) -2,687302 2,499646 -1,075073 0,2848

PLUV2 -0,008844 0,016552 -0,534329 0,5942

PLUV2(-1) 0,019082 0,013279 1,437024 0,1537

R-squared -4,003178     Mean dependent var 0,106206

Adjusted R-squared -4,146126     S.D. dependent var 0,193544

S.E. of regression 0,439057     Sum squared resid 20,24097

Durbin-Watson stat 0,651399     Second-Stage SSR 1,963153

J-statistic 0,231441     Instrument rank 6

Prob(J-statistic) 0,890724



79 

 

 

Figura 31 – Teste de endogeneidade do preço externo de açúcar no modelo final do preço de etanol 

hidratado ao produtor. 

4.4 Preço de Gasolina C na Revenda 

Considerando-se que o teste realizado na seção 4.2 apontou para a exogeneidade do 

preço da gasolina C, optou-se por manter de fora do seu modelo os preços de etanol 

hidratado. A primeira tentativa de modelagem utiliza o preço da gasolina A ao produtor 

e o preço do etanol anidro ao produtor como regressores. Por possuírem ordens de 

integração distintas, descarta-se a hipótese de cointegração entre as variáveis. 

Os resultados do modelo inicial (Figura 32) do preço de gasolina C na revenda não 

trazem o termo de intercepto entre os regressores. Isto indica que não há tendência 

determinista no preço da gasolina C, dado que se encontra diferenciado no modelo. O 

modelo inicial manifesta-se bem ajustado na maior parte do período (Figura 33). 

 

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: LOG(PR_HID_PR)

Method: Two-Stage Least Squares

Date: 12/20/13   Time: 16:21

Sample (adjusted): 2004M04 2013M04

Included observations: 109 after adjustments

Instrument specification: C D(LOG(CAMBIO)) D(LOG(CAMBIO(-2))) PLUV2

        PLUV2(-1)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(PR_AC_ICE_R$) 1,522402 3,823115 0,39821 0,6913

LOG(PR_AC_ICE_R$(-2)) -1,531576 3,893406 -0,393377 0,6948

PLUV2 -0,002651 0,023019 -0,115146 0,9085

PLUV2(-1) 0,012822 0,020922 0,612854 0,5413

R-squared -1,25353     Mean dependent var 0,106206

Adjusted R-squared -1,317917     S.D. dependent var 0,193544

S.E. of regression 0,294666     Sum squared resid 9,116934

Durbin-Watson stat 0,491873 0,081537

Instrument rank 5     Prob(J-statistic) 0,775225

    J-statistic
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Figura 32 – Resultados do modelo inicial de preço de gasolina C na revenda. 

 

Figura 33 – Gráfico do ajuste do modelo inicial de preço de gasolina C na revenda. 

De acordo com os testes realizados, os resíduos do modelo inicial não apresentam 

autocorrelação (Figura 34), porém, são heteroscedásticos (Figura 35). 
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Figura 34 – Teste de autocorrelação do modelo inicial de preço de gasolina C na revenda. 
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Figura 35 – Teste de heteroscedasticidade do modelo inicial de preço de gasolina C na revenda. 

Com o fim de se corrigir a heteroscedasticidade foram introduzidas no modelo (Figuras 

36 e 37) variáveis dummies (binárias) para as observações discrepantes (outliers). Esse 

expediente anula o efeito da observação discrepante sobre os coeficientes estimados das 

variáveis explicativas, sem a necessidade de truncar as séries, o que causaria a perda de 

mais observações. As dummies de ponto são respectivas aos seguintes períodos: mai/04, 

nov/04, fev/10, mai/10 e abr/11. Nos meses de mai/04, nov/04 e abr/11, ocorreram 

variações bruscas19 no preço de etanol anidro ao produtor. E nos meses de fev/10 e 

mai/10, houve, respectivamente, redução e aumento do teor de anidro na gasolina 

(MAPA, 2013a). 

                                                           
19 Os meses finais da entressafra da cana na região Centro-Sul são períodos recorrentemente turbulentos, 
em que as diferentes expectativas dos agentes com relação à dimensão dos estoques privados e à demanda 
por combustíveis, levam a flutuações bruscas dos preços. Entre março e maio de 2004, o preço de etanol 
anidro ao produtor subiu 41%; entre abril e junho do mesmo ano, o preço da gasolina C na revenda se 
elevou em 9,4%. Entre janeiro e abril de 2011, o preço de etanol anidro ao produtor quase dobrou, entre 
fevereiro e maio do mesmo ano, o preço da gasolina C na revenda subiu 8,4%. Em novembro de 2004, o 
preço da gasolina C caiu 2% em um movimento de reacomodação das margens de lucro dos revendedores 
comum após reajustes do preço de gasolina A (PREÇO, 2004). 
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Figura 36 – Resultados do modelo de preço de gasolina C na revenda com dummies (final). 

 

Figura 37 – Gráfico do ajuste do modelo de preço de gasolina C na revenda com dummies (final). 
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Os resíduos, desta vez, revelaram-se não-autocorrelacionados (Figura 38) e 

homoscedásticos (Figura 39). Dadas as defasagens do preço de etanol anidro, tem-se 

que esta variável seja pré-determinada. Com relação à simultaneidade dos preços de 

gasolina A e C, o teste de endogeneidade do preço de gasolina A (Figura 40) aponta 

para a não-existência de simultaneidade. Isto preserva a validade do modelo, que exibiu 

R2 ajustado de 0,84 e regressores significativos no nível de 1%: o preço de gasolina A 

ao produtor com defasagens de 0 e 1 mês e o preço de etanol anidro ao produtor com 

defasagens de 1 e 2 meses.  

 

Figura 38 – Teste de autocorrelação do modelo final de preço de gasolina C na revenda. 
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Figura 39 – Teste de heteroscedasticidade do modelo final de preço de gasolina C na revenda. 
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Figura 40 – Teste de endogeneidade do preço de gasolina A no modelo final do preço de preço de 
gasolina C ao consumidor. 

4.5 Produção de Etanol pelas Usinas Mistas 

A primeira tentativa de modelagem da produção de etanol pelas usinas mistas 

selecionadas incluiu, além do termo de intercepto, as seguintes variáveis explicativas: 

produção de cana e preço internacional de açúcar. Os resultados (Figura 41) indicam 

razoável grau de ajuste. O preço internacional de açúcar não se mostrou significativo, 

seu menor valor-p, 0,52, foi com defasagem de dez meses. O gráfico do ajuste do 

modelo (Figura 42) aponta que os erros do modelo crescem nos períodos de entressafra, 

quando tanto a moagem de cana quanto a produção de etanol se reduzem 

consideravelmente. 
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Figura 41 – Resultados do modelo inicial de produção de etanol pelas usinas mistas. 

 

Figura 42 – Gráfico do ajuste do modelo inicial de produção de etanol pelas usinas mistas. 

Uma forma de melhorar o ajuste do modelo seria introduzir variáveis dummies sazonais 

– que assumem valor 1 num mês do ano e valor 0 nos demais. Não foi possível, porém, 

ajustar essas variáveis, pois o mês de menor produção variou de um ano-safra para o 
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outro. Outro modo seria tomar as variáveis em suas médias móveis de doze meses. Isto 

neutralizaria a sazonalidade marcante das séries e relativizaria a contribuição das 

observações situadas na época de entressafra.  

Conforme visto no capítulo anterior, as médias móveis das variáveis selecionadas 

apresentam raiz unitária. Deve-se, portanto, testar a cointegração das séries. De acordo 

com o teste de Engle-Granger, fez-se, então, a regressão da média móvel da produção 

de etanol das usinas mistas sobre as médias móveis da produção de cana, do preço 

internacional de açúcar e do preço de etanol hidratado. O comportamento do resíduo 

desta regressão pode ser visto na Figura 43, claramente, uma série não estacionária. 

 

Figura 43 – Gráfico do resíduo das variáveis em média móvel (teste de Engle-Granger). 

Para se confirmar a hipótese de não-estacionariedade dos resíduos, aplicou-se neles o 

teste ADF, utilizando-se os valores críticos computados por Engle e Yoo (1987)20. Os 

resultados (Figura 44) corroboram a hipótese nula de não-estacionariedade. E rejeita-se, 

portanto, a hipótese de cointegração das médias móveis em análise. Por este motivo, os 

logaritmos das médias móveis foram diferenciados uma vez, antes de entrarem no 

modelo de regressão. 

                                                           
20 O valor crítico adequado da estatística-teste ADF para o modelo com 3 variáveis e uma amostra de 100 
observações, no nível de significância de 1% é 4,45 e não 2,60. 



90 

 

 

Figura 44 – Resultados do Teste ADF do resíduo das variáveis em média móvel (teste de Engle-Granger). 

Os resultados da segunda versão do modelo (Figura 45) mostram que melhoraram 

substancialmente as significâncias das variáveis de preço e a variável produção de cana 

permaneceu significante. O termo de intercepto não se mostrou significante, denotando 

ausência de tendência determinística na produção de etanol, dada a especificação em 

primeiras diferenças. Em seguida, realizou-se o teste de autocorrelação (Figura 46), que, 

juntamente com a observação do correlograma (Figura 47), sugerem a introdução de um 

componente autorregressivo de primeira ordem. 
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Figura 45 – Resultados do modelo de produção de etanol pelas usinas mistas (médias móveis). 

 

Figura 46 – Teste de Autocorrelação do modelo de produção de etanol (médias móveis). 
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Figura 47 – Correlograma, Funções de Autocorrelação, Autocorrelação Parcial e Estatísticas Q dos 

resíduos do modelo de produção de etanol (médias móveis). 

Com a especificação de um AR(1), o modelo passa a apresentar resultados satisfatórios 

(Figuras 48 e 49): o R2 ajustado foi de 0,78; a produção de cana teve significância no 

nível de 1%, sem defasagem; as variáveis preço de açúcar e preço de etanol mostraram-

se razoavelmente significantes, a primeira com defasagem de dez meses e a última com 

defasagem de sete meses. As hipóteses de autocorrelação e de heteroscedasticidade dos 

resíduos estão afastadas, com base nos testes realizados (Figuras 50 e 51), o que 

assegura a validade estatística dos resultados encontrados.  
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Figura 48 – Resultados do modelo AR(1) de produção de etanol pelas usinas mistas (final). 

 

Figura 49 – Gráfico do ajuste do modelo final de produção de etanol pelas usinas mistas. 
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Figura 50 – Teste de Autocorrelação do modelo final de produção de etanol pelas usinas mistas. 
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Figura 51 – Teste de Heteroscedasticidade do modelo final de produção de etanol pelas usinas mistas. 

4.6 Análise dos Resultados e Elasticidades 

Os quatro modelos finais podem ser sintetizados nas equações abaixo: 

ln(\3_V"^_35�)
= 0,670361 + 0,801255 ∗ Δ(ln(\3_fg!_#�)) + 0,167094
∗ ln(\3_V"^_\3�) + 0,307267 ∗ ln(\3_V"^_\3���) + 0,062224
∗ ln(\3_V"^_\3���) + .� 

.� = 0,933161 ∗ .��� + 	� 
ln(\3_V"^_\3�)

= 0,222964 ∗ ln(\3_g#_"#5_3$�) + 0,200800
∗ ln(\3_g#_"#5_3$���) + 0,005675 ∗ \klm2� + 0,007067
∗ \klm2��� + T� 

T� = 0,651951 ∗ T��� + n� + 0,533727 ∗ n��� 
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Δ(ln(\3_fg!_#�))
= 0,735525 ∗ Δ(ln(\3_fg!_g�)) + 0,118548 ∗ Δ(ln(\3_fg!_g���))
+ 0,049833 ∗ ln(\3_go_!\_3$���) − 0,050320
∗ ln(\3_go_!\_3$���) + 0,046521 ∗ ^lp_04_05 − 0,040296
∗ ^lp_04_11 + 0,033507 ∗ ^lp_10_02 − 0,033984 ∗ ^lp_10_05
+ 0,044110 ∗ ^lp_11_04 + 2� 

Δ(ln(pp_\3q^_56g�))
= 0,593912 ∗ Δ(ln(pp_\3q^_#gog�)) − 0,285305
∗ Δ(ln(pp_\35_g#����)) + 0,315307 ∗ Δ(ln(pp_\35_56g��r))
+ s� 

s� = 0,804883 ∗ s��� + έ� 
Sendo, 

ln(PR_HID_RE t ) = Logaritmo neperiano do preço do etanol hidratado na revenda no mês t 

∆(ln(PR_GAS_Ct )) = Primeira diferença do logaritmo neperiano do preço da gasolina C na 

revenda no mês t 

ln(PR_HID_PR t ) = Logaritmo neperiano do preço do etanol hidratado ao produtor no mês t 

ln(PR_AC_ICE_R$t ) = Logaritmo neperiano do preço internacional do açúcar convertido em 

reais no mês t 

PLUV2t = número de dias em que houve precipitação no mês t  

∆(ln(PR_GAS_At )) = Primeira diferença do logaritmo neperiano do preço da gasolina A ao 

produtor no mês t 

ln(PR_AN_SP_R$t ) = Logaritmo neperiano do preço de etanol anidro ao produtor no mês t 

DUM_AA_MM = dummy de ponto no ano AA e mês MM 

∆(ln(MM_PROD_ETAt )) = Primeira diferença do logaritmo neperiano da média móvel de doze 

meses da produção de etanol total de unidades produtoras mistas selecionadas 

∆(ln(MM_PROD_CANAt )) = Primeira diferença do logaritmo neperiano da média móvel de 

doze meses da moagem de cana de todos os produtores nacionais 
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∆(ln(MM_PRE_ACt )) = Primeira diferença do logaritmo neperiano da média móvel de doze 

meses do preço internacional do açúcar convertido em reais no mês t 

∆(ln(MM_PRE_ETAt )) = Primeira diferença do logaritmo neperiano da média móvel de doze 

meses do preço do etanol hidratado ao produtor no mês t 

ut , vt e wt = resíduos estruturais no mês t 

εt , ϵt, et e έt = termos de perturbação aleatórios no mês t 

 

Os coeficientes associados às variáveis explicativas, em sua maioria, apresentaram 

sinais que estão de acordo com a teoria econômica e as hipóteses formuladas no escopo 

do estudo: 

a) A gasolina C representa um bem substituto do etanol hidratado sob a ótica da 

demanda;  

b) O preço do etanol hidratado pago ao produtor é um custo repassado ao longo da 

cadeia;  

c) O açúcar é um coproduto que compete pelo mesmo insumo no processo 

produtivo do etanol; 

d) Os preços da gasolina A e do etanol anidro pagos aos produtores são custos 

repassados até a ponta da cadeia. 

A única exceção foi o coeficiente negativo do preço de etanol anidro ao produtor 

defasado em dois períodos na equação do preço da gasolina C na revenda. Dado que o 

coeficiente do mesmo regressor defasado em um período, tem aproximadamente a 

mesma magnitude e sinal positivo, a interpretação conjunta dos coeficientes indica que, 

por exemplo, uma variação positiva moderada do preço do etanol anidro ao produtor no 

mês t reflete-se em um ligeiro aumento do preço da gasolina C ao consumidor no mês 

t+1, mas é praticamente anulado por uma redução equivalente no mês t+2. Esse 

comportamento dos agentes pode resultar da disputa por mercado num ambiente 

concorrencial. Entretanto, cabe frisar que aumentos mais expressivos do preço do etanol 

anidro, como os ocorridos em maio de 2004 e abril de 2011, tiveram reflexos visíveis e 

duradouros nos preços de gasolina C ao consumidor.  
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Genericamente, a intensidade de resposta de uma variável y=f(x), dada uma variação na 

variável explicativa x, pode ser medida pela elasticidade, calculada pela equação que 

segue: 

5I,u	 =
vI
I
vu
u

=	Q�Q1 	.
1
� 

Suponha um modelo genérico cujas variáveis estejam expressas em logaritmos – o fato 

de uma variável estar em diferenças não alterará a interpretação: 

ln �� = w� + w�Δ(ln 1�) + w� ln 1�J + .� 

ln �� = w� + w� ln 1�J − w� ln 1�Jxy + w� ln 1�J + .� 

As derivadas parciais de y, em relação a x1 e x2 são, respectivamente: 

zIJ
zuyJ

= {y∗IJ
uyJ   e  

zIJ
zuNJ

= {N∗IJ
uNJ  

Inserindo-se os resultados das derivadas parciais na equação de elasticidade, resulta que 

os coeficientes b1 e b2 representam as elasticidades das respectivas variáveis. 

5IJ,uyJ	 = |�
|1�J 	 .

1�J�� =	w� ∗ ��1�J 	 . 1�J�� = w� 

e 

5IJ,uNJ	 = |�
|1�J 	 .

1�J�� =	w� ∗ ��1�J 	 . 1�J�� = w� 

Sendo assim, a interpretação dos coeficientes encontrados nos modelos de preços 

permite inferir que, frente à variação positiva de 1,00% no preço da gasolina C na 

revenda, o preço do etanol na revenda aumentaria 0,80%, coeteris paribus, no mesmo 

mês.  Já em resposta à variação positiva de 1,00% no preço internacional de açúcar, o 

preço do etanol na revenda aumentaria 0,23%, ao cabo de quatro meses, tudo demais 

constante. As elasticidades acumuladas21 e combinadas foram calculadas a partir dos 

                                                           
21 Para se calcular a elasticidade acumulada após os efeitos defasados, há que se recorrer à seguinte 

fórmula: 5}~�C	 = ∏ (1 + 5���)M��� 	− 1 , em que n = número de defasagens. 
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coeficientes dos três modelos de defasagem distribuída de preços e estão apresentadas 

na Tabela 11. 

Tabela 11 – Elasticidades acumuladas calculadas a partir dos coeficientes dos modelos. 

 

A fim de ilustrar o impacto estimado das oscilações das variáveis independentes sobre 

as dependentes, em cada período, foram elaboradas as Figuras 52-A, 52-B e 52-C. 

 

 

De ↓ para → PR_GAS_C PR_HID_PR PR_HID_RE

PR_AN_SP_R$ -0,0005 -0,0004

PR_AC_ICE 0,4242 0,2276

PR_GAS_A 0,8549 0,6849

PR_GAS_C 0,8013

PR_HID_PR 0,6206
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Figura 52 – Impactos nas variáveis explicadas, por período, de variações de 1% nas variáveis 

independentes: PR_GAS_A (A), PR_AN_SP_R$ (B) e PR_AC_ICE_R$ (C). 

A grande importância do preço da gasolina na formação do preço de etanol hidratado na 

revenda parece ser devida à composição da frota de veículos leves circulante. A parcela 

de veículos movidos exclusivamente a etanol hidratado22 é ínfima: 3%. O consumo de 

etanol hidratado, portanto, é governado pelo conjunto de veículos flex, cujos condutores 

observam os preços relativos na tomada de decisão entre os dois bens substitutos (EPE, 

2013c).  

Por sua vez, a interferência dos preços do açúcar sobre os preços do etanol também é 

significante, embora tenha se mostrado de menor intensidade, o que pode estar 

relacionado com a efetiva capacidade dos produtores em redirecionar a matéria-prima, 

cana-de-açúcar, entre seus coprodutos.  

Ambos os resultados coadunam com o conjunto das obras revisitadas no Capítulo 2, que 

sugerem, de modo geral, que o preço de etanol no varejo seja determinado, em grande 

parte, pelos preços de gasolina no varejo – com pouca ou nenhuma defasagem –, e 

também pelos preços de açúcar no atacado (mercado interno e externo) – com menor 

intensidade e defasagem um pouco maior. 

A fim de examinar mais detalhadamente os impactos das oscilações dos preços de 

açúcar, foi empreendida análise complementar, em que se modelou o comportamento de 

produção de etanol pelas usinas mistas.  

                                                           
22 Ver Apêndice B. 
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Neste caso, as variáveis explicativas escolhidas revelaram-se significantes e seus 

coeficientes também estão de acordo com o esperado. A análise dos coeficientes de 

regressão parcial indica que, coeteris paribus:  

a) Para cada 1% de aumento na média móvel de doze meses da quantidade de cana 

moída, a média móvel de doze meses da produção de etanol cresce em 0,59%; 

b) Para cada 1% de elevação média móvel de doze meses do preço internacional de 

açúcar, a média móvel de doze meses da produção de etanol diminui em 0,28%, 

com dez meses de defasagem;  

c) Para cada 1% de elevação média móvel de doze meses do preço de etanol 

hidratado ao produtor, a média móvel de doze meses da produção de etanol 

cresce em 0,31%, com sete meses de defasagem. 

O coeficiente menor que 1 encontrado para a variável explicativa produção (moagem) 

de cana pode estar relacionado com a gradativa queda de qualidade da cana no período 

analisado, medida pelo teor de açúcares totais recuperáveis (ATR). A variável não foi 

incluída no modelo devido à indisponibilidade de dados em base mensal. As médias por 

ano-safra, porém, estão expressas na Figura 53, em quilogramas de ATR por tonelada 

de cana, e indicam que a concentração de açúcar na cana moída, em relação ao 

registrado na safra 2007-08, foi 9,4% menor na safra 2009-10 e 7,1% menor na safra 

2013-14 (MAPA, 2014) 

 

Figura 53 – Rendimento de ATR por região e ano-safra, 2007/08-2013/14. 
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Os resultados obtidos na análise do comportamento de produção das usinas mistas 

aderem àqueles encontrados na literatura técnica revisada, LAMOUNIER et. al. (2006) 

e DIAS (2008), de que a variação dos preços do açúcar afeta inversamente a produção 

de etanol. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise econométrica das séries temporais de preços de etanol hidratado ao 

consumidor, de etanol hidratado ao produtor e de gasolina C ao consumidor, produziu 

estimativas de coeficientes estatisticamente significantes cujos sinais algébricos e 

magnitudes corroboram, de modo geral, as hipóteses iniciais do estudo baseadas na 

teoria econômica, a saber:  

a) a gasolina C representa um bem substituto do etanol hidratado sob a ótica da 

demanda do biocombustível;  

b) o preço do etanol hidratado pago ao produtor é um custo repassado ao longo da 

cadeia;  

c) o açúcar é um coproduto que compete pelo mesmo insumo no processo 

produtivo do etanol;  

d) os preços da gasolina A e do etanol anidro pagos aos produtores são custos 

repassados até a ponta da cadeia.  

A única exceção foi o coeficiente negativo do preço de etanol anidro ao produtor 

defasado em dois períodos no modelo de preço da gasolina C na revenda. Isto indica 

que oscilações moderadas do preço do etanol anidro ao produtor seriam parcialmente 

repassadas para o preço da gasolina C ao consumidor no mês seguinte, mas depois 

seriam absorvidos nas margens de lucro do distribuidor e/ou do revendedor, fenômeno 

este que mereceria atenção mais detida em eventuais estudos futuros que considerassem, 

por exemplo, o elo da distribuição. Vale ressaltar que aumentos expressivos do preço do 

etanol anidro, como os ocorridos em maio de 2004 e abril de 2011, tiveram reflexos 

visíveis e duradouros nos preços de gasolina C ao consumidor.  

Quanto ao cerne do trabalho, as elasticidades encontradas sugerem que ante a variação 

positiva de 1,00% no preço da gasolina C na revenda, o preço do etanol na revenda 

aumentaria 0,80%, coeteris paribus, no mesmo mês. Já em resposta a variação positiva 

de 1,00% no preço internacional de açúcar, o preço do etanol na revenda aumentaria 

0,23%, ao cabo de quatro meses, tudo demais constante. 

A grande importância do preço da gasolina na formação do preço de etanol hidratado na 

revenda parece ser devida à composição da frota de veículos leves circulante. Sendo 

ínfima a parcela de veículos movidos exclusivamente a etanol hidratado atualmente, o 
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consumo de etanol hidratado, seria governado pelo conjunto de veículos flex, cujos 

motoristas observam os preços relativos na tomada de decisão entre os dois bens 

substitutos.  

Considerando-se que a participação dos veículos flex na frota de veículos leves foi 

crescendo gradativamente ao longo do tempo, é possível que a interferência dos preços 

de gasolina C nos preços de etanol hidratado, ambos na revenda, tenha se intensificado 

também de forma gradual. Sendo assim, devem-se compreender as elasticidades aqui 

encontradas como médias para o período estudado e não como portadoras de validade 

absoluta na atualidade e no futuro. Uma maneira de se constatar essa diferença de pesos 

no tempo seria a divisão de cada uma das séries temporais em duas metades antes da 

estimação dos modelos. Outra seria incorporar a variável “parcela flex da frota” na 

forma funcional dos modelos. Ambos os caminhos são sugestões para pesquisas futuras. 

Outra limitação deste estudo diz respeito ao escopo espacial. Uma vez adotado o recorte 

nacional para a análise, os resultados devem ser interpretados como médias para o 

Brasil, que podem, eventualmente, estar distantes de realidades locais, considerando-se: 

a magnitude do território, a concentração regional da produção de etanol e as 

disparidades tributárias entre as unidades federativas.   

A interferência dos preços do açúcar sobre os preços do etanol, por sua vez, também é 

significante, embora tenha se mostrado de menor intensidade, o que pode estar 

relacionado com a efetiva capacidade dos produtores em redirecionar a matéria-prima, 

cana-de-açúcar, entre seus coprodutos. As usinas mistas, sendo capazes de produzir 

açúcar e etanol, simultaneamente, a partir do processamento da cana, podem 

redirecionar uma parte maior da matéria-prima para a produção de açúcar, em face de 

um aumento no preço deste produto. Neste caso, haveria uma redução da oferta total de 

etanol, o que levaria, coeteris paribus, a uma elevação do preço de equilíbrio do 

combustível num mercado competitivo, de acordo com a teoria econômica. 

Com o intuito de examinar melhor esta questão, outro tipo de análise foi realizado, na 

qual se estimou a resposta da produção de etanol por parte das usinas mistas frente a 

variações de preços de açúcar e de cana moída total (proxy da disponibilidade de 

matéria-prima das usinas mistas). Os resultados encontrados foram:  
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a) para cada 1% de aumento na média móvel de doze meses da quantidade de cana 

moída, a média móvel de doze meses da produção de etanol cresce em 0,59%, o 

que pode estar relacionado com a gradativa queda de qualidade da cana no 

período analisado;  

b) para cada 1% de elevação na média móvel de doze meses do preço internacional 

de açúcar, a média móvel de doze meses da produção de etanol diminui em 

0,28%, com dez meses de defasagem;  

c) para cada 1% de elevação na média móvel de doze meses do preço de etanol 

hidratado ao produtor, a média móvel de doze meses da produção de etanol 

cresce em 0,31%, com sete meses de defasagem. 

Os resultados da análise complementar são coerentes com os resultados da análise de 

transmissão de preços, provavelmente devido à grande participação de mercado das 

usinas mistas na produção brasileira. Cabe destacar, no entanto, que a defasagem do 

impacto dos preços sobre o nível de produção (dez meses) foi maior do que nas 

interferências diretas entre os preços (quatro meses). A inércia detectada na resposta da 

produção é compreensível, tendo-se em vista os ajustes físicos que precisam ser 

realizados e que demandam tempo.  

Em função da sinalização de mercado que os preços à vista de etanol hidratado 

representam para a precificação de contratos, as usinas mistas responderiam mais 

rapidamente ao aumento de preço de açúcar reduzindo a venda de estoques de etanol no 

mercado spot, por exemplo, o que elevaria o preço do etanol e, num segundo momento, 

reduziriam a produção do combustível. Estudos de caso que envolvessem entrevistas 

com os agentes e averiguação do comportamento de produtores selecionados poderiam 

testar estas hipóteses e acrescentar à análise elementos como a forma de atuação dos 

traders e os efeitos do aumento recente da concentração no setor, dos incentivos estatais 

para estocagem de etanol e da introdução de regulamentos específicos sobre o mercado 

de etanol anidro pela ANP. 

De modo geral, os resultados encontrados corroboram os achados da literatura revisada, 

tanto na interferência dos preços entre si, como em sua influência na composição da 

produção das usinas mistas, entre etanol e açúcar. E, mais do que isso, lançam luz sobre 

questões de destacada relevância no âmbito do planejamento energético, com 
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desdobramentos nos campos político, social, econômico e ambiental. Para citar algumas 

dessas questões abordadas no texto: a grande importância do preço da gasolina na 

determinação dos preços do etanol, o trade-off entre etanol e açúcar estabelecido pela 

produção de primeira geração e o recrudescimento das restrições de matéria-prima 

representado pela queda de produtividade da cana-de-açúcar nos últimos anos. 
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APÊNDICE A – Cálculo da Estatística J 

De acordo com QMS (2010): 

W��,��M� = )SM(�)´��M��SM(�) 

= 1
) .(�)�´��M���´.(�) 

 

Onde: SM(�) = momento da amostra 

       .(�) = vetor de resíduos 

           � =	vetor de parâmetros 

       � = vetor de instrumentos 

       ��M = matriz de ponderações positivo-definida 

           ) = número de observações 

 

No caso de MQ2E, 

 

��M�� = p�� O��′��
�

���
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APÊNDICE B – Estimativa de Frota Circulante de Veículos do 

Ciclo Otto 

O perfil da frota circulante de veículos leves é comumente estimado nos trabalhos 

acadêmicos, dada a ausência de informações oficiais precisas. Os dados 

disponibilizados pelo Denatran (2014) padecem de distorções, principalmente, por 

subestimarem o sucateamento e contarem duplamente veículos transferidos entre 

estados da federação.  

A fim de se estimar a frota circulante de veículos dotados de motores do ciclo Otto 

foram utilizadas as informações de vendas e licenciamentos (Figura 54) disponibilizadas 

pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea, 2014), 

juntamente com uma curva de sucateamento (Figura 55) largamente utilizada na 

literatura, baseada na distribuição Gompertz e parametrizada originalmente por Mattos e 

Correia (1996), conforme dados presentes na Tabela 12 e na equação abaixo. 

�!�� = 	2�Y(�K�.J)
 

Onde: 

FSFt = Fator de Sucateamento de Frota para a idade t 

t = idade do veículo 

Tabela 12 – Dados para a função de sucateamento de Gompertz. 

 

Fonte: Mattos e Correia (1996). 

 

Veículo a b

Automóveis 1,798 -0,137
Comerciais Leves 1,618 -0,141

Parâme tros
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Figura 54 – Vendas ou licenciamentos de automóveis e comerciais leves, 1957-2013.  

Fonte: Anfavea (2014). 

 

Figura 55 – Curva de sucateamento de automóveis e comerciais leves em função da idade.  

Fonte: Elaboração própria com base em Mattos e Correia (1996). 

A frota de uma determinada categoria (automóveis, comerciais leves) e combustível 

(gasolina, etanol, flex) é estimada para o ano i mediante o somatório, de t = 0,5 a            

t = 39,5, do produto das vendas (ou licenciamentos) no ano i - t por (1 - FSFt), conforme 

a equação abaixo. 
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��~~ = O 	[m���~~
��,�

���,�
. (1 − �!��~~)] 

 

Onde: 

Fi
cc = Frota da categoria/combustível cc no ano i 

Vi-t
cc = Vendas (ou licenciamentos) de veículos da categoria/combustível cc no ano i - t 

FSFt
cc = Fator de Sucateamento de Frota da categoria/combustível cc para a idade t 

t = idade do veículo 

 

As frotas foram calculadas para cada categoria e cada combustível. A Figura 56 

apresenta os resultados agregados por combustível. 

 

Figura 56 – Frota agregada de automóveis e comerciais leves por combustível (anual).   

Fonte: Elaboração própria com base em Anfavea (2014) e Mattos e Correia (1996). 
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irrelevantes (Santos, 2008), e as de gasolina para GNV, porque os veículos podem ser 

abastecidos pelo combustível original mesmo após a conversão. 

O perfil estimado da frota ao fim de 2013, com relação ao tipo de combustível, está 

resumido na Tabela 13. 

Tabela 13 – Perfil estimado da frota em 2013. 

 

 

Combustível
Quantidade 

de Veículos
Participação

Gasolina 11.697.684 36,1%
Etanol 947.430 2,9%
Flex 19.798.802 61,0%
Total 32.443.916 100,0%


