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UHZYLSHsLZLU[YLNV]LYUVL\ZPULPYVZ&,KLX\L
maneira esses fatores afetam os comportamentos
KVNV]LYUVLKVZL[VYZ\JYVHSJVVSLPYV&
A elevação recente do preço do etanol no
TLYJHKVIYHZPSLPYVZL\PTWHJ[VUVWYLsVÄUHSKH
gasolina e, de maneira mais geral, seus efeitos no
JYLZJPTLU[VKHPUÅHsqV[vTZPKVMVJVKHZH[LUsLZKVNV]LYUV\S[PTHTLU[LL\TMH[VYKL[LYTPUHU[LKHL]VS\sqVKHZYLSHsLZLU[YLV,_LJ\[P]V
e os produtores de etanol. Por exemplo, o valor
do indicador mensal do etanol hidratado divulgado pelo Centro de Estudos Avançados de EcoUVTPH(WSPJHKHKH,ZHSX<:7H\TLU[V\ 
KL HIYPS KL  H THYsV KL  X\HUKV HSJHUsV\ 9    WVY SP[YV 5V JHZV KV L[HUVS
HUPKYVX\LtLML[P]HTLU[LTPZ[\YHKVnNHZVSPUH
V]HSVYKVPUKPJHKVYJYLZJL\ WHZZHUKV
KL 9    LT HIYPS KL  WHYH 9   \T
ano depois. Os contínuos aumentos de preços do
etanol têm contribuído para elevar a participasqVKLZ[LJVTI\Z[x]LSUVWYLsVÄUHSKHNHZVSPUH
JOLNHUKVH LTTHYsVKL,THIYPS
KLVZJVTI\Z[x]LPZMVYHTHWYPUJPWHSPUÅ\ência na formação do Índice de Preços ao Con-

m março de 2007, o então presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
HÄYTV\X\L¸VZ\ZPULPYVZKLJHUHX\L
há dez anos atrás eram tidos como se fossem os
bandidos do agronegócio neste país, estão viranKV OLY}PZ UHJPVUHPZ L T\UKPHPZ¹ 5HX\LSL TVmento, comunicava certa convergência de interesses entre o governo e os produtores de etanol
L H JVUZ[H[HsqV KL X\L V YLSHJPVUHTLU[V LU[YL
eles nunca havia sido tão bom. Essa situação, no
entanto, nem sempre foi assim e nem perdurou
muito tempo. Após um curto período de lua de
TLSKLZKLVÄUHSKLHZYLSHsLZLU[YLVNVverno e os usineiros vêm demonstrando sinais de
KL[LYPVYHsqVHJLSLYHKH,TQHULPYVKLTHS
havia tomado posse, a nova presidenta, Dilma
Rousseff, expressou insatisfação com a alta dos
preços do etanol e cobrou do ministro da AgriJ\S[\YH >HNULY 9VZZP \TH WVZ[\YH THPZ ÄYTL
UHKPZJ\ZZqVJVTVZ\ZPULPYVZ,THIYPSKL
VNV]LYUVTHPZ\TH]LaLUK\YLJL\HZYLSHsLZ
com os usineiros, optando por transferir à ANP a
YLN\SHsqVKHJHKLPHKLL[HUVS4HZX\HPZZLYPHT
VZMH[VYLZX\LWYV]VJHYHTLZZHYmWPKHT\KHUsH
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O discurso dos produtores, no entanto,
Z\TPKVY(TWSV07*(JVYYLZWVUKLUKVH 
tTLUVZLUMm[PJVUHHUmSPZLKVWHWLSKLZLTWLKVxUKPJL5LZ[LTLZTVTvZHPUÅHsqVTLKPKH
nhado pelo preço do açúcar na dinâmica dos
pelo IPCA ultrapassou o teto da meta do governo
preços relativos avaliada pelos usineiros. A diX\LLYHKL WHYHTLZLZ(ZWYLVJ\WHsLZ
MLYLUsHLU[YLV]HSVYKVX\PSVNYHTHKLHsJHYL
dentro do governo com os impactos dos combuso do litro de etanol sempre representa um parâ[x]LPZZVIYLVxUKPJLKLPUÅHsqVVJYLZJPTLU[V
TL[YVM\UKHTLU[HSKHZH]HSPHsLZLKHZKLJPZLZ
e a distribuição da renda geraram uma crescente
dos produtores com relação à composição de
insatisfação com os usineiros.
sua produção em álcool e açúcar. Ela determiReagindo aos sinais de insatisfação cada
na a principal variável a ser analisada, a saber,
vez mais claros do governo, os produtores de
o custo de se optar por produzir uma parcela
mSJVVS [vT HYN\TLU[HKV X\L V H\TLU[V KVZ
THPVYKVIPVJVTI\Z[x]LS,TTHYsVKLV
WYLsVZ ZL KL]L H KVPZ TV[P]VZ!  V WLYxVKV
diferencial de preços entre os produtos
de entressafra da cana e 2) o aumento
Um godo setor sucroalcooleiro chegou a
do custo dos fatores de produção
verno que toma
  LT MH]VY KV HsJHY <TH
do combustível. No período de
mudança deste tipo nos preposse, que enfrenta
entressafra da cana-de-açúJHY H LZJHZZLa KL TH[tYPH- uma situação inflacionária ços relativos pode ser atratiWYPTH ZL PU[LUZPÄJV\ W\e que necessita estabelecer va demais para os usineiros,
xando para cima os preços
credibilidade é geralmente incentivando-os a substituir
parte da produção de etado etanol. O aumento dos
pouco propenso a aceitar nol por açúcar. Os usineiros
custos de produção do álcoargumentos justificando WVKLT H[t HJYLKP[HY X\L HV
ol resultou do aumento nos
uma elevação dos
WYVK\aPY L[HUVS TLZTV X\HUKV
preços do petróleo no mercado
preços.
existem fortes incentivos para não
internacional e de outros insumos
MHavSV J\TWYLT Z\H WHY[L KV ¸JVU[YHnecessários à produção do combustível.
to” com o Executivo. Mas para o governo, opO preço da terra, por exemplo, cresceu acentar pelas oportunidades de lucros presentes num
tuadamente desde os anos 2000. Segundo pesTVTLU[V LT X\L ZL LZWLYH \T JVTWVY[HTLUX\PZH KH 0UMVYTH-57 V ]HSVY TtKPV KH [LYYH
[V JVVWLYH[P]V UV JVTIH[L n PUÅHsqV WVKL ZLY
UV)YHZPSHSJHUsV\9 WVYOLJ[HYLUV
JVUZPKLYHKV\TJVTWVY[HTLU[VVWVY[\UPZ[HX\L
S[PTVIPTLZ[YLKL\T]HSVY  THPVY
precisa ser combatido. Nessa situação, o fato de
KHX\LSLWYL]HSLJLU[LLTQHULPYVKL5HZ
[LY X\L PTWVY[HY L[HUVS KL TPSOV UqV HQ\KH H
áreas de maior concentração de usinas do estacausa dos usineiros.
do de São Paulo, como Ribeirão Preto e SertãoA trajetória ascendente dos preços do etaaPUOVVOLJ[HYLJOLNHHJ\Z[HY9 
UVS U\T TVTLU[V KL H\TLU[V KHZ JV[HsLZ KV
(StTKHX\LZ[qVKV]HSVYKH[LYYHVZ\ZPULPYVZ
petróleo e do açúcar pode ser a razão principal da
HWVU[HTWHYHVJYLZJPTLU[VKVZWYLsVZKLX\HKLNYHKHsqVKHZYLSHsLZLU[YLVNV]LYUVLHZ\ZPZL[VKVZVZMH[VYLZKLWYVK\sqVJVTVLX\PWHnas nesses últimos meses, mas não a única. Prementos, combustíveis, insumos agrícolas, mão
JPZHT ZLY JVUZPKLYHKVZ [HTItT LSLTLU[VZ THPZ
KLVIYHJYtKP[VZL[J
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nessa direção. Com essa iniciativa (Medida Pro]PZ}YPHV,_LJ\[P]VV\[VYNHn(57VWVKLY
KLH[\HYUHÄZJHSPaHsqVJVTLYJPHSPaHsqVLLZ[VJHNLTKVL[HUVSLVIPVJVTI\Z[x]LSHKX\PYL\T
tratamento semelhante ao dos hidrocarbonetos.
Para complementar a ação regulatória da ANP, o
Executivo determinou uma mudança na faixa de
obrigatoriedade de mistura do álcool anidro na
NHZVSPUH(IHUKHX\LLYHKL H WHZZV\
WHYH H 0ZZVZPNUPÄJHUqVZVTLU[LX\L
o governo amplia sua capacidade de controlar o
volume da demanda por etanol como sinaliza ao
JVUQ\U[V KVZ HNLU[LZ KH JHKLPH X\L UqV HKTP[L
JVTWVY[HTLU[VZVWVY[\UPZ[HZL¸JVYWVTVSL¹UV
JVTIH[LnPUÅHsqV

7HYHUqVKLP_HYK]PKHZX\HU[VnZ\HJHWHJPKHKL KL PUÅ\LUJPHY HZ ¸YLNYHZ KV QVNV¹ UV
mercado de etanol, o governo está acelerando a
HTWSP[\KLKHZHsLZKH7L[YVIYHZUVZL[VYLVSLX\LKLLTWYtZ[PTVZKV)5+,:nPUKZ[YPHZ\JYVHSJVVSLPYH(7L[YVIYHZX\LQm[LTWHY[PJPWHsLZ
em usinas, deve reforçar sua posição na indústria
por meio da compra de usinas já existentes ou da
JVUZ[Y\sqVKLV\[YHZ*VTLZZHZHsLZV4PUPZ[tYPVKL4PUHZL,ULYNPHLZWLYHX\LHWHY[PJPWHção da Petrobras na produção de etanol alcance
  HU[L VZ   H[\HPZ 5V PU[\P[V KL HTWSPHY
H VMLY[H KL L[HUVS V NV]LYUV H[\H [HTItT UH
X\LZ[qV KV HJLZZV HVZ YLJ\YZVZ ÄUHUJLPYVZ +L
um lado, o BNDES mostra-se mais ativo na alocasqVKLJYtKP[VWHYHHJVUZ[Y\sqVKLUV]HZ\ZPUHZ
e espera recuperar os investimentos num setor
X\L [LT ]PZ[V V UTLYV KL \ZPUHZ UV]HZ WHZZHY
KLLTWHYHLTJVTWYL]PZqV
KLHWLUHZLT+LV\[YVSHKVPU]LZ[LLT
projetos de tecnologia capazes de melhorar os
WYVJLZZVZLHTH[tYPHWYPTHHStTKLKLZLU]VSver novos produtos e combustíveis – como o etanol de segunda geração.

estruturais como o histórico padrão de interação
entre esses atores. Para diversos atores governamentais ligados, sobretudo, às políticas enerNt[PJHZ H WYVK\sqV KL JVTI\Z[x]LPZ H WHY[PY KH
IPVTHZZHt\TH]HYPm]LSPTWVY[HU[LKHVMLY[HKL
energia, mas considerada uma variável de comWVY[HTLU[VPUJLY[V\TH]LaX\LHVMLY[HKLL[HUVS
envolve riscos contratuais importantes. Do ponto
de vista do Executivo, o problema central residiria
ainda na falta de comprometimento dos interesses
privados para com os objetivos do governo. Os
agudos problemas de abastecimento de etanol vi]LUJPHKVZUVÄTKV7Y}ÍSJVVS  HPUKH
se fazem presentes na memória de parte da administração pública brasileira. Os acontecimentos
recentes, desta forma, tiveram um efeito negativo
ZVIYLHJVUÄHUsHLU[YLVNV]LYUVLVZ\ZPULPYVZ
]PZ[V X\L VZ HYN\TLU[VZ KH PUKZ[YPH JHUH]PLPYH
sobre o aumento dos preços podem ser interpretados como uma forma de legitimar comportamentos oportunistas relacionados somente com os in[LYLZZLZWYP]HKVZ7VYV\[YVSHKVtILTWVZZx]LS
X\L V ZL[VY Z\JYVHSJVVSLPYV JVUZPKLYL H WVZ[\YH
NV]LYUHTLU[HSJVTV\THUV]HLPUQ\Z[PÄJHKHJVbrança, evidenciando a falta de conhecimento do
NV]LYUVX\HU[VHVZWYVISLTHZLUMYLU[HKVZWLSHZ
\ZPUHZ *VTV \T NV]LYUV X\L [VTH WVZZL X\L
LUMYLU[H\THZP[\HsqVPUÅHJPVUmYPHLX\LULJLZZP[HLZ[HILSLJLYJYLKPIPSPKHKLtNLYHSTLU[LWV\JV
WYVWLUZV H HJLP[HY HYN\TLU[VZ Q\Z[PÄJHUKV \TH
LSL]HsqVKVZWYLsVZVZWYVISLTHZKLJVUÄHUsH
YLHWHYLJLTLVZJVUÅP[VZT\P[VZKLSLZOPZ[}YPJVZ
se tornam mais intensos.

5LZZL JVU[L_[V UqV Z\YWYLLUKL X\L V
,_LJ\[P]VLZ[LQHYLKLÄUPUKVV[PWVKLYLSHsLZLZtabelecidas com o setor sucroalcooleiro e procure
fortalecer seu controle sobre a cadeia produtiva.
( YLJLU[L YLJSHZZPÄJHsqV KV L[HUVS KL ¸WYVK\[V
HNYxJVSH¹WHYH¸JVTI\Z[x]LS¹t\TWYPTLPYVWHZZV
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KL[LUZLZLU[YLNV]LYUVL\ZPULPYVZ5VLU[HU[V
KL]LZL YLJVUOLJLY X\L HZ YLSHsLZ LU[YL PUKZtria canavieira e governo atravessam momentos
difíceis ultimamente. Embora não seja uma situHsqV PU\ZP[HKH Qm X\L KLZKL H WYVT\SNHsqV KH
Constituição, governo e usineiros passaram por
crises mais graves, a conjuntura atual contrasta
K\YHTLU[L JVT V JSPTH JVUÄHU[L WYL]HSLJLUte no início da segunda metade dos anos 2000.
(StTKLYLÅL[PY\THJVUQ\UsqVKLMH[VYLZLZWLJxÄJVZHVTVTLU[VWVSx[PJVLLJVUTPJVH[\HSL
as preferências e crenças dos atores envolvidos,
LZ[HZP[\HsqVt[HTItTVYLÅL_VKL\THOPZ[}YPH
KLKLZJVUÄHUsHX\LtYLMVYsHKHUVJVU[L_[VH[\al, mas cujas origens remontam a velhas lutas. É
WYV]m]LSX\LLZZHJHYHJ[LYxZ[PJHWLYK\YLWVYTHPZ
[LTWVTVZ[YHUKVX\LtWHY[LKHWY}WYPHKPUoTPJHKHZYLSHsLZLZ[HILSLJPKHZLU[YLLSLZ

A atuação mais agressiva do governo não
tWYV]H]LSTLU[LKVNVZ[VKVZ\ZPULPYVZ:LN\Udo eles, restringe o espaço dos arranjos privados,
eleva os custos das oportunidades existentes no
TLYJHKVKLHsJHYLZPUHSPaHKLZJVUÄHUsH,T
reação às iniciativas do governo, o setor procura
se proteger por várias frentes. Por exemplo, as
novas lideranças do setor sucroalcooleiro tentam manter bons canais de comunicação com
os órgãos públicos, procurando garantir a priorização da produção do etanol anidro pela inKZ[YPH(StTKPZZVZLLZMVYsHTLTTPUPTPaHYV
WHWLSKVZL[VYZ\JYVHSJVVSLPYVUVWYVJLZZVPUÅHcionário, destacando a elevação dos preços das
commodities e, em particular, do petróleo. Nos
mercados internacionais, para restaurar parte de
sua imagem, a principal representação do setor
[LTYLMVYsHKVZL\[YHIHSOVKLX\HSPÄJHsqVJVTV
JVTI\Z[x]LS ¸]LYKL¹ ILT JVTV PTWSLTLU[HKV
PUTLYHZ HsLZ UH KPYLsqV KL NHYHU[PY H TLJHnização da produção e, portanto, a melhoria de
seus indicadores sociais. E no cenário interno
procura assumir a tarefa de organizar coletivaTLU[LHTLSOVYPHKHZJVUKPsLZKLZ\WYPTLU[V
Muito recentemente, os preços da gasolina estão caindo nos postos, aliviando as fontes
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