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Resumo  
 

Os principais combustíveis para veículos leves no Brasil são a gasolina C – que é uma mistura da gasolina A, 

resultante da destilação fracionada do petróleo e do etanol anidro – e o etanol hidratado. Por esta importância, criou-se 

um arcabouço institucional para orientar e regular o funcionamento das atividades do setor de combustíveis, inicialmente 

para a gasolina, tendo sido o etanol hidratado contemplado por tal dispositivo em 2011. A partir de 2003, houve o 

surgimento, no Brasil, dos veículos flex-fuel, popularmente conhecidos como “bicombustíveis”.  Com isto, vislumbrou-se 

a possibilidade de ativação de um fator adicional para a regulação dos preços dos combustíveis veiculares: o aumento do 

poder do consumidor em definir qual dos combustíveis poderia utilizar, conforme a disposição dos preços dos mesmos. 

Um dos efeitos do crescimento da frota flex-fuel foi o aumento da produção e dos investimentos no etanol (em especial o 

da cana de açúcar) como uma alternativa plausível ao combustível mais utilizado (gasolina C), quando não, assumindo 

este posto. Esperava-se que a formação dos preços dos combustíveis fosse menos dependente de seus custos de produção 

e distribuição e pudesse ser mais influenciada por uma pressão da demanda do consumidor. Entretanto, o aumento em 

larga escala da frota bicombustível em circulação no Brasil nos últimos anos acabou não tendo sido o fator de 

determinação dos preços dos combustíveis veiculares que se era esperado. A explicação disto está em fatores externos à 

indústria automotiva, ligados às estruturas da cadeia produtiva do petróleo e do etanol, principalmente à questão do 

grande aumento dos preços internacionais do petróleo e do etanol hidratado no mercado internacional nos últimos anos.  

 

 

Abstract  
 

The main fuels for vehicles in Brazil are the gasoline type C - which is a mixture of gasoline, resulting from the 

fractional distillation of oil and anhydrous ethanol - and hydrated ethanol. For this importance, has been created an 

institutional framework to guide and regulate the activities of the fuel sector, initially for gasoline, hydrated ethanol was 

contemplated by such device in 2011. Since 2003, there has been manufactured in Brazil the flex-fuel vehicles. With this, 

the possibility of activation of an additional factor for the regulation of vehicle fuel prices, increasing consumer power to 

define which of the fuels could be used as the disposition of their prices. One of the effects of growth flex-fuel sales has 

been increased production and investment in ethanol (especially sugar cane) as a suitable alternative to the. The hope was 

that the formation of fuel prices was less dependent on their cost of production and distribution and more influenced by a 

pressure of consumer demand. However, the increase  in the sales of the flex-fuel vehicle in Brazil in the last years was 

not the determining factor in the price of fuels, as it was expected. The explanation of this is on external factors to the 

automotive industry, linked to the structures of the production chain of oil and ethanol, especially the question of the 

great increase in international prices of oil and hydrated ethanol in the international market in recent years. 

 

 

1. Introdução  
 

 A partir de 2003, com o surgimento dos veículos flex-fuel, os chamados “bicombustíveis”, ocorreram grandes 

investimentos na tentativa de tornar viável o uso do etanol como combustível realmente alternativo à gasolina C no uso 

veicular. Houve estudos sobre os benefícios dos veículos flex-fuel na demanda de combustível (Nappo 2007, Schünemann 

2007), dado o aumento do poder de escolha do consumidor, que poderia, a partir desse momento, optar pelo combustível 
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que lhe for mais vantajoso em termos de preço no momento de compra, e não por um único mandatório para o tipo de 

motor de seu veículo.  

Contudo, em especial durante o ano de 2011, o preço do etanol
1
 hidratado aumentou muito, obrigando o 

motorista a optar pela gasolina C. Desta forma, a variação internacional de preços do etanol em escala maior que a do 

petróleo, combinados à ação anti-inflacionária do governo por meio da Petrobras no controle dos preços da gasolina, 

acabou por anular os efeitos sobre a demanda de etanol de uma frota flex-fuel que aumenta a cada dia. 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar o impacto do aumento da frota flex-fuel na formação e regulação 

dos preços dos combustíveis veiculares no Brasil, sendo dividido em quatro partes. 

 Na primeira seção exploramos o mecanismo da formação de preços dos combustíveis. Na segunda procuramos 

analisar a conjuntura econômica para os combustíveis veiculares. Já na terceira seção o foco é na análise da variação dos 

preços de combustíveis veiculares e o impacto dos veículos flex-fuel na formação de tais valores, acompanhada de devida 

discussão. Na quarta e última parte, as considerações finais estão divididas em duas partes, na qual discutimos os cenários 

futuros para os combustíveis veiculares, assim como trazendo sugestão de políticas regulatórias acessórias para o controle 

dos preços de tais insumos. 

  

 

 

2. Formação dos Preços dos Combustíveis Veiculares no Brasil 
 

 O preço final ao consumidor dos combustíveis varia em função de múltiplos fatores tais como a incidência direta 

e indireta da carga tributária nas esferas municipal, estadual e federal, a estrutura de custos e receitas de cada 

estabelecimento vendedor de combustível (postos), que são influenciadas por fatores tais como frete, encargos 

trabalhistas, volume movimentado, margem de lucro, custos de produção, custo dos insumos, etc., e a concorrência com 

outros postos na mesma região.  

 Dada a importância econômica dos preços dos combustíveis veiculares
2
, criou-se um arcabouço institucional, no 

caso da gasolina, para dar orientação e regulação ao funcionamento das atividades do setor de combustíveis. A Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) ficou responsável pelas atividades de fiscalização, comercialização, estocagem, exportação e 

importação de combustíveis, de modo a manter a qualidade do produto e agir na proteção à concorrência neste setor. Já o 

Ministério de Minas e Energia (MME) ficou responsável por “proteger o meio ambiente e os interesses do consumidor 

quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos derivados de hidrocarbonetos e biocombustíveis” (MME, 2011), o que 

na prática se reflete com o controle dos preços dos combustíveis ao consumidor final, apesar da efetividade do controle 

ocorrer, com segurança, na cadeia produtiva, até as refinarias.  

 Com o aumento da volatilidade nos anos 2000 dos preços internacionais do barril do petróleo, em um cenário no 

qual o Brasil ainda era um importador líquido deste combustível, combinado com o surgimento, a partir de 2003, de 

modelos de automóveis flex-fuel, que funcionavam tanto à base de gasolina quanto de etanol, aumentou-se a busca por 

alternativas ao primeiro. 

 
2.1. Formação de Preço da Gasolina Veicular  

 Segundo dados de Petrobras (2012), o preço cobrado sobre a gasolina veicular (gasolina C) é formado a partir de 

cinco componentes principais. São eles: (1) os impostos, que correspondem a 28% do preço final, (2) contribuições
3
 

(11%), (3) distribuição e revenda (17%), (4) custo de etanol anidro (10%) e (5) custos relativos à matéria-prima petróleo e 

seu processamento (34%). 

 O preço final, entretanto, varia conforme a oferta e demanda por combustíveis do consumidor nos postos, 

localização regional e margem de lucro aplicada pelos revendedores. Nos últimos anos, no caso da gasolina, também é 

digna de nota a ação governamental no controle de preços deste combustível, através da ação da Petrobras, no sentido de 

evitar o potencial inflacionário de uma pressão altista de tais valores (Cesca & Buscarini, 2011), dado o aumento dos 

preços internacionais do petróleo, em especial no interregno 2004-2008
4
. 

                                                           
1 Todas as vezes que ocorrer referência ao etanol, este trata-se do etanol proveniente da cana de açúcar, salvo quando indicado etanol 

de outra fonte. 
2
 Na apuração do IPCA, principal índice de inflação mensurado por órgão público (IBGE), a rubrica “Combustíveis (Veículos)” 

corresponde a 5,351% do índice final, sendo a gasolina responsável por 4,1106%, o etanol por 1,0018%, o óleo diesel por 0,1250% e o 

gás veicular por 0,1137% (IBGE, 2012). 
3 Atualmente incidem sobre o preço dos combustíveis no Brasil a CIDE (Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico), o 

PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e a COFINS (Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social). 
4 “No caso da economia brasileira, o impacto (do aumento dos preços internacionais do petróleo) foi amortecido por três fatores: (1) 

redução na intensidade energética do petróleo sobre a atividade produtiva, (2) exportações de petróleo pesado compensando 

parcialmente as importações de petróleo médio e leve e (3) defasagem no aumento do preço dos derivados de petróleo” (FGV 

Projetos, 2011, p. 33). 
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2.2. Formação de Preço do Etanol Veicular 

 A decomposição do preço do etanol é similar ao da gasolina, sem, obviamente, o custo relativo ao etanol anidro 

embutido. Com relação às alíquotas para cada componente (impostos, contribuições, distribuição e revenda, custos 

relativos à matéria-prima e processamento), não foram encontrados dados confiáveis tais como os da Petrobras com 

relação à gasolina. 

 O movimento de formação do preço do etanol, contudo, segue caminhos mais tortuosos quando comparado à 

gasolina C e que devem ser ressaltados. A produção do produto final etanol, ao contrário da gasolina, não é monopólio de 

um único fornecedor na prática
5
, tendo sua oferta relativamente pulverizada por várias usinas, além de ter que concorrer 

com o açúcar para ser produzido: 

 
Dada a flexibilidade de produção da usina, que pode produzir açúcar, etanol hidratado e etanol anidro dentro de 

certos limites. Fica difícil estimar qual a produção de etanol assegurada, pois o que determina a produção nos 

planejamentos das usinas ou destilarias é a demanda e sua respectiva capacidade relacionada à margem de 

lucratividade e liquidez frente aos usos alternativos possíveis. (Lima, 2011, p. 97) 

 

 Isto significa que é praticamente impossível se determinar com maior precisão a oferta de etanol num 

determinado ano, dada a ausência de custos de portabilidade de produção em uma usina canavieira. 

 

 

3. Análise da Conjectura Econômica Brasileira para os Combustíveis Veiculares 

 
Na história dos combustíveis veiculares para o motorista brasileiro, sempre houve o etanol e a gasolina. Sendo 

Em alguns momentos havia mais estímulos para a produção de etanol, enquanto em outros a gasolina se mostrou mais 

viável. Esta seção tem como objetivo resumir os principais fatos e políticas adotadas ao longo da história destes dois 

combustíveis antes e depois da tecnologia flex-fuel ficar disponível. 

 

3.1 Antecedentes dos Veículos Flex-Fuel 
Desde o seu surgimento, na década de 30, até o período de recessão na década de 90, o etanol passou por altos e 

baixos. É possível perceber que os principais competidores do etanol são o açúcar e a gasolina veicular. Afinal, o etanol 

veicular passou a ser um dos combustíveis principais no primeiro choque do petróleo em 1973. Ainda assim, o programa 

PROALCOOL demorou em adquirir força, uma vez que na devido à alta do açúcar, os usineiros preferiam produzir o 

adoçante ao combustível. 

No auge do programa, a frota nacional atingiu a marca de mais de 90% de veículos movidos à álcool, com a 

produção total de etanol chegando aos 11 milhões de m³. Contudo, apenas alguns anos mais tarde, a participação de tais 

veículos caiu para apenas 13% de toda a frota de veículos de passeio nacional (Szmrecsanyi & Moreira, 1991; Leão, 

2002). Apesar do sucesso, a vida útil do etanol como combustível veicular foi curta neste primeiro momento. 

 

3.1.1. Linha do Tempo do Etanol no Brasil – Por décadas 

 

3.1.1.1. Década de 1930 

 O uso do etanol como combustível automotivo remota ao início do século XX. A mistura mínima de etanol com 

gasolina, contudo, passou a ser determinada por lei a partir de 1931 (adição mínima de 5% de etanol a toda a 

gasolina importada) (Neves & Conejero, 2010). 

 Criação, em 1938, do Instituto de Álcool e Açúcar (IAA) cuja função era controlar as cotas de fornecimento de 

cana e cotas de produção de álcool e açúcar. 

 

3.1.1.2. Década de 1970 

 Apesar do início do etanol como combustível veicular ser na década de 30, foi apenas na década de 70 que de 

fato este entrou como um dos principais combustíveis da matriz energética nacional. Para isso foi necessária uma 

explosão dos preços do petróleo em 1973 em mais de 400% (o preço do barril de petróleo, tipo Brent, passou de 

US$ 8 a US$ 38) em pouco mais de cinco meses, entre 10/1973 e 03/1974 (Sarkis, 2006). 

 Desde 1973, o IAA tentou várias medidas, entre elas aproveitamento do melaço residual para produção de 

álcool, sem sucesso (Caldeira Filho, 2012; Leão, 2002). Em 1974, o açúcar perde interesse com a crise do setor e 

com o surgimento do programa PROALCOOL, o etanol passa a ser o principal derivado da cana-de-açúcar em 

produção. O total investido, nos anos 1970, foi de aproximadamente na ordem de US$ 2 bilhões. 

                                                           
5 As refinarias da Petrobras, de acordo com o último anuário disponível da ANP (2011), processaram 93% do total do volume de 

petróleo refinado no Brasil em 2010. 



Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 

 

 

3.1.1.3. Década de 1980 

 Início da segunda fase do programa PROALCOOL. Nesta fase, “o consumo de álcool carburante, que era de 2,5 

milhões de m³ em 1981, chegou a 12,7 milhões de m³ em 1989, o equivalente a 60,5% do consumo total de 

combustível automotivo no Brasil (ciclo Otto)” (Correia, 2007, p.4). 

 A partir de 1984, o número de veículos movidos a álcool passou a cair, assim como a produção de etanol. Em 

contrapartida, a produção de açúcar aumentava. E com o início da recessão econômica brasileira, ocorreram 

cortes nos orçamentos, o que resultou na redução dos subsídios para o programa. 

 Tal efeito de queda da frota de veículos movidos a álcool foi potencializado com o chamado “contra-choque do 

petróleo”, em especial em 1988, quando houve queda do preço do barril de petróleo, que passou de US$35/barril 

para US$15/barril, em média.  

 Dessa maneira, um dos artifícios utilizados então pelo governo foi do controle das tarifas e preços controlados 

(Szmrecsanyi e Moreira, 1991; Caldeira Filho, 2012). Consequentemente, as novas perspectivas de rendimentos 

não justificavam mais a produção de etanol. Assim, o PROALCOOL perde sua força, assim como o IAA, que é 

extinto em 1990.  

 

3.1.1.4. Década de 1990 

 Nessa década a produção de álcool perde definitivamente o apoio dos subsídios governamentais, ocorrendo a 

volta ao modelo energético automotivo anterior, movido à gasolina. Isto resultou na retomada, por parte da 

indústria automotiva, da produção de modelos e motores padronizados mundialmente (a base de gasolina). 

 O setor sucroalcooleiro teve que se adequar ao novo cenário. As condições do setor pioram, com sua dívida 

chegando a R$ 1 bilhão além de possuir custos de produção (R$ 0,28/litro) maiores que os preços de revenda 

(R$ 0,12/litro). Com isto, o açúcar novamente ganha destaque, com seus volumes de exportação subindo de 

cerca de um milhão de toneladas em 1990 para cerca de 10 milhões de toneladas em 1999, de modo o Brasil que 

o Brasil assume a liderança na exportação do açúcar no cenário mundial (Leão, 2002). 

 A partir de 1993, com a Lei Federal nº 8.732, passou a ser obrigatório o uso do etanol anidro como aditivo da 

gasolina, numa faixa entre 20% e 25% de mistura, tendo esta faixa sido alterada em 1998 para 22 a 24% de 

mistura. 

 O mercado de etanol, outrora “protegido” pelo Estado, é liberado em 1995 em todas as suas fases de produção, 

distribuição e revenda, com preços determinados pelas condições de oferta e demanda. O etanol começa a sofrer 

então a concorrência do gás natural veicular (GNV), cujo consumo foi estimulado como decorrência do 

excedente temporário disponível no mercado pela construção e implementação do gasoduto Brasil-Bolívia, o que 

permitiu a importação de gás natural a preços baixos do país vizinho.  

 Os carros movidos a etanol, que representavam cerca de 95,8% dos carros 0 Km vendidos no Brasil em 1986, 

passaram a representar apenas 3% em 2000, a despeito do álcool ter atingido neste ano metade do preço da 

gasolina. (Neves & Conejero, 2010). 

 

3.2 Veículos Flex-Fuel: Novos Paradigmas 

A partir de 2000, embalado pelo baixo custo de produção quando comparado com outros países
6
 e pela nova 

tecnologia automotiva disponível, o etanol volta a ganhar força no cenário nacional. Atingindo, em 2010, a marca de 25 

bilhões de litros de etanol produzido. 

Novamente, assim como ocorreu na década de 80, o etanol perde seu espaço no mercado nacional. Entre as 

principais causas, pode-se destacar a alta do açúcar no mercado internacional, redução das safras de cana-de-açúcar em 

virtude de condições climáticas e controle dos preços da gasolina C, cujos valores variam abaixo da inflação. 

Continuando a linha do tempo. 

 

3.2.1 Década de 2000, Década Flex-fuel 

 A partir de 2003 há início da produção e venda de carros detentores de motores com tecnologia flex-fuel, os 

quais podem utilizar etanol e gasolina no mesmo tanque de combustível, não importando a quantidade de cada 

fração na mistura. Em pouco tempo, os veículos flex-fuel passam a ser mais 80% da frota nacional. Na Figura 1, 

é possível ver o aumento das vendas internas dos automóveis flex-fuel.  

 

 

 

                                                           
6 O custo de produção de etanol de cana brasileiro é aproximadamente US$ 0,25/l, enquanto o etanol do milho nos EUA era de US$ 

0,40/l e o etanol de beterraba europeu era de US$ 0,65/l (Avó, 2008). 
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Figura 1 – Vendas internas de automóveis no mercado brasileiro.  

Adaptado de Gatti Jr. (2010). 

 

 De acordo com a Figura 1, com apenas dois anos no mercado, a venda dos veículos flex-fuel supera a dos outros 

combustíveis. De acordo com Gatti Jr. (2010), a tecnologia bicombustível estava disponível desde 1991 nos 

Estados Unidos, tendo seu lançamento sido bancado pelas montadoras, sem que houvesse ações deliberadas 

neste sentido por parte de políticas públicas. 

 Contando com investimentos do BNDES, o Brasil passou a investir em “uma nova expansão dos canaviais com 

o objetivo de oferecer, em grande escala, o combustível alternativo. O plantio avança além das áreas 

tradicionais, do interior paulista e do Nordeste, e espalha-se pelos cerrados” (NAPPO, 2007, p. 21), de modo que 

o país se consolidou como maior produtor mundial de cana-de-açúcar. 

 Contudo, com a crise de 2008, os investimentos diminuíram neste setor, já altamente alavancado por estratégias 

de expansão pré-2008. Para efeitos comparativos, enquanto na safra 2006/2007 a rentabilidade foi de 14.4% de 

retorno sobre o investimento na safra 2006/2007, na safra de 2007/2008 o mesmo índice foi de 0,6% (Valor 

Econômico, 2011). 

 Em 2008, com a descoberta do Pré-sal, os interesses do governo voltaram para a exploração de petróleo. 

 

3.2.2 Década de 2010 

 Um movimento de constante alta dos preços internacionais do açúcar fez com que as usinas aumentassem a 

produção do adoçante, em especial a partir de 2011, reduzindo o volume de cana destinado ao álcool. Isto 

consequentemente provocou um aumento no valor do etanol anidro e hidratado, de modo que o etanol veicular 

tornou-se desvantajoso quando comparado à gasolina C. A resposta governamental não tardou, com a mudança 

do caráter legal, em abril de 2011, do álcool da cana-de-açúcar, que deixou de ser classificado como “produto 

agrícola”, sendo agora classificado como “combustível”, o que permite a ação da ANP em seu controle. A 

principal ênfase deste controle relaciona-se com a questão de estoques regulatórios, cuja função é, em momentos 

de entressafra da cana, reduzir das oscilações do preço do etanol hidratado (Cesca & Buscarini, 2011). 

 Outra medida tomada pelo governo foi alterar a “banda” de mistura de etanol na gasolina, que agora varia de 

18% a 25%, tornando-a assim mais flexível e menos suscetível a choques de preços em um dos combustíveis 

misturados, ao menos no curto prazo.  

 Com o aumento da demanda por álcool automotivo, a produção do etanol, que havia se estabilizado entre 10 e 15 

bilhões de litros, das safras de 1990/1991 a 2003/2004, chegou a pouco mais de 28 bilhões de litros na safra 

2008/2009. Contudo, as duas últimas safras (2009/2010 e 2010/2011) registraram ligeiras quedas devidas às 

secas (27 bilhões e 22 bilhões de litros, respectivamente). 

 

 

4. Análise do Impacto dos Veículos Flex-Fuel na Variação de Preços
7
 

                                                           
7
 Para analisar o impacto dos veículos flex-fuel na determinação de preços será considerado o período de 2005 a 2011, uma vez que os 

dados de produção de veículos flex-fuel foram divulgados só a partir deste ano pela ANFAVEA, 
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Entre 2001 e 2012 houve variação positiva dos preços dos combustíveis veiculares, sem levar em conta a 

inflação. Na Figura 2 é possível ver a evolução de tais valores, calculados a partir das médias mensais dos preços da 

gasolina e do etanol divulgados pela ANP. 

  

 
 

Figura 2 – Preço dos combustíveis veiculares 

Fonte: ANP 

 

 É possível perceber, na Figura 2, que o primeiro aumento significativo ocorreu no ano de 2006. Neste ano, a 

gasolina e o etanol aumentaram 9,91% e 21,73%
8
, respectivamente. Sendo que, o preço do barril de petróleo aumentou 

em 11,20%
9
 e a saca de açúcar foi valorizada em 44,64%, aumentando o interesse do setor sucroalcooleiro em produzir 

açúcar, ao contrário de etanol. Consequentemente, com a oferta de etanol – tanto hidratado, quanto anidro – reduzida, os 

preços elevaram. Além disso, foi em 2006 que os veículos flex-fuel puderam ser considerados um sucesso, sendo que as 

vendas de veículos flex-fuel representaram mais de 50% de toda a frota automotiva nacional.  

No ano de 2007, para alívio dos motoristas, o preço do etanol reduziu de R$1,676 para R$1,492. Enquanto que o 

preço da gasolina permaneceu praticamente inalterado. As causas disso foram a desvalorização do açúcar e o aumento de 

investimentos, fazendo com que a produção de etanol se tornasse mais lucrativa. 

Em 2008, é importante destacar que o preço do barril de petróleo foi de quase US$100,00, representando um 

aumento de 40% em relação ao ano anterior. Em relação ao etanol, a produção e o consumo só aumentaram. Da mesma 

maneira com os veículos flex-fuel, em 2009, as vendas ultrapassaram a marca de 2,5 milhões de veículos vendidos. 

Apesar dos fatores acima apresentados, de 2007 a 2009 o preço do etanol ficou em torno de 14% mais caro, enquanto a 

variação da gasolina foi praticamente inexistente, em especial graças à ação da Petrobras, segurando os aumentos do 

preço da gasolina ainda nas refinarias. Assim, em 2009, os preços médios encontrado nas bombas pelos motoristas foram 

de R$1,52 para o etanol e R$2,50 para a gasolina. 

No ano de 2010, o preço do barril de petróleo continuou a subir, assim como a venda dos veículos flex-fuel e 

como o preço do açúcar. Em razão de mais uma valorização do açúcar
10

 e a diminuição de investimentos, o etanol deixou 

de ser um negócio vantajoso para os usineiros
11

. Consequentemente, a oferta começou a cair e os preços a aumentarem. 

Neste ano, o etanol hidratado já estava 18% mais caro em relação ao ano anterior. Assim como o etanol anidro, que 

aumentou o preço da gasolina em 6,53%. 

Para piorar a situação, em virtude de condições climáticas adversas, a safra 2010/2011 de cana-de-açúcar foi 

                                                           
8 A gasolina C foi de R$2,312 para R$2,541 e o etanol foi de R$1,377 para R$1,676. 
9 O aumento do preço do barril de petróleo foi de apenas 11%, logo, dada a formação de preços deste combustível, era de se esperar um 

aumento de não mais de 5%, considerando a inflação, o aumento deveria ser de até 10%. Lembrando que os custos relativos ao barril 

de petróleo na formação do preço da gasolina C são de 34%. Logo, o aumento no preço seria de 11% destes 34%, ou seja, 3,74% (sem 

incluir a inflação do período). 
10 De 2003 a 2010, o preço da saca de açúcar foi de R$23,93 para R$60,44. 
11

 O setor sucroalcooleiro foi, no Brasil, um dos maiores atingidos pela crise financeira mundial de 2008, dado a alta alavancagem que 

possuía, decorrente de uma estratégia de investimentos em aumento da capacidade produtiva e renovação de canaviais que foi 

bruscamente interrompida. 
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muito abaixo do esperado. Ainda assim, nesse período, com o fim dos investimentos, parou-se de expandir os canaviais, 

comprometendo ainda mais a produção. Logo, os preços dos combustíveis dispararam. Na Figura 2, é possível ver que o 

preço do etanol passou a marca de R$2,00. Apesar de todo esse aumento, as vendas dos veículos flex-fuel não pararam de 

subir.  

Assim, analisando os momentos críticos, como em 2006, por exemplo,a participação dos veículos flex-fuel no 

total da frota circulante era então de apenas 8% (SINDIPEÇAS, 2012), logo inexpressiva para atuar como regulador de 

preços. Contudo, em 2011, a frota já era de 41%, ou seja, de fato significativa, ao passo que a maior parte da frota 

circulante (45%) ainda é movida a gasolina, conforme pode ser observado na figura abaixo:  

 

 
 

Figura 3 – Evolução da frota por combustível 

Fonte: SINDIPEÇAS (2012) 

 

Com o sucesso de vendas dos veículos flex-fuel era de se esperar que os usuários pudessem escolher entre o 

combustível com o melhor preço. Não só isso, mas também que os veículos flex-fuel atuariam como um regulador do 

mercado, pois iria limitar a capacidade de reajuste, conforme previa o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli 

(Folha, 2005). 

 Contudo, a problematização é, contudo, mais complexa. A gasolina, por ser um derivado do petróleo, tem seu 

preço refém à volatilidade de preços desta commodity no mercado internacional, o que implica em movimentos altistas de 

preço recorrentes, potencializados pela inelasticidade da demanda (e elasticidade à renda, no curto prazo, conforme citado 

no parágrafo anterior) do item de consumo combustível. Isto faz com que se torne cada vez mais comum às expectativas 

de preços altos para a gasolina no futuro: 

 
Nas atuais condições econômicas globais e considerando os fundamentos da economia do petróleo, as condições 

para uma inesperada elevação de preços serão dadas por (1) pouca folga entre oferta e demanda de petróleo, (2) 

uma resposta mais lenta da oferta a preços elevados de petróleo e (3) uma resposta incompatível da demanda a 

uma elevação mais pronunciada dos preços do petróleo. (FGV PROJETOS, 2012) 

 

 O etanol, por sua vez, não apenas é refém da variação de seus próprios preços, mas também dos valores pagos 

pelo açúcar, dada a portabilidade produtiva das usinas sucroalcooleiras. Outro fator que afetou o etanol foi a crise no 

setor, com consequente falta de investimentos (baixa remuneração do etanol e alta alavancagem dos principais players do 

setor) e queda de produção do etanol hidratado (como resultado da queda da produtividade), a despeito do aumento da 

frota bicombustível: 

 
O resultado da falta de incentivos para investimentos, condições climáticas, alto endividamento e condições para 

maior remuneração para o açúcar de exportação faz com que exista desaceleração no crescimento e depois queda 

da produção de cana-de-açúcar. (...) Em 2011 existe queda de 12% na produção de cana-de-açúcar e de 30% na 

produção de etanol hidratado na safra 11/12. A diminuição da oferta de etanol hidratado leva a aumento de 

preços do produto para o consumidor final (Caldeira Filho, 2012, p. 71). 

 
  

 

Outra explicação plausível é que tanto no etanol quanto na gasolina, os insumos e impostos que compõem a 
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maior parte do preço (Rodrigues, 2012; Petrobras, 2012). Assim, a margem para flutuações de demanda seria realmente 

pequena, independente dos veículos flex-fuel. Uma maior percepção do impacto do aumento da frota bicombustível na 

formação e regulação dos preços dos combustíveis veiculares, no Brasil, acabou sendo ofuscada pela ação direta do 

governo federal no controle de tais preços em prol de uma política anti-inflacionária:  

 
No caso dos combustíveis, a regra de reajuste da Petrobrás é de não repassar oscilações de curto prazo aos 

preços dos combustíveis. Além disso, desde 2006 o Ministério da Fazenda adotou a política da CIDE-flexível 

(Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), reduzindo temporariamente a tributação sobre a gasolina 

e o óleo diesel (grifos da autora) durante picos de preço do petróleo no mercado internacional. O efeito destas 

duas políticas foi determinante para o comportamento da inflação na segunda metade da década, quando a 

variação (já convertida em Reais) de cerca de 40% do preço do petróleo ocorrida em 2007-2008 não foi 

inteiramente repassada ao preço dos combustíveis. Os preços da gasolina e do diesel nas refinarias permaneceram 

inalterados desde o final de 2005 até maio de 2008. Em maio de 2008 houve reajuste de 10%, no caso da gasolina 

e 15% no caso do Diesel. O impacto sobre o consumidor do reajuste da gasolina, no entanto, foi nulo (a 

componente gasolina do IPCA variou em 0,0% no acumulado em 12 meses) uma vez que foi compensado pela 

diminuição da CIDE. Em 2009 e 2010 a variação percentual no IPCA continuou baixa no caso da gasolina (cerca 

de 1,5% ao ano) enquanto que o óleo diesel passou a registrar deflação. (BRAGA, 2010, p.12-13) 

 

Portanto, A despeito do aumento consistente da oferta da gasolina C e do etanol hidratado (este último até 2010), 

fatores exógenos à problematização feita (impacto do aumento da frota bicombustível nos preços dos combustíveis 

veiculares através da demanda do consumidor) influenciaram com maior força a variação (para cima) dos preços de tais 

combustíveis, de modo a acabar com o disfarce de que os veículos flex-fuel atuariam como reguladores de mercado.  
 

 

5. Considerações Finais 
 

 As considerações finais do presente artigo foram divididas em duas partes, sendo uma de projeções (Cenários 

Futuros para os Combustíveis Veiculares) e outra de sugestões (Sugestão de Política Regulatória de Preços de 

Combustíveis Veiculares). 

 

5.1. Cenários Futuros para os Combustíveis Veiculares 

 Os cenários futuros para os combustíveis veiculares no Brasil variam de posição, conforme a ótica analisada. 

Sob o ponto de vista da demanda, as perspectivas para o mercado de combustíveis são mais que positivas, dado tanto pela 

relativa inelasticidade da demanda deste tipo de bem, quanto pelo aumento consistente da frota automotiva no país, em 

especial a bicombustível (ANFAVEA, 2011).  

 Sob a ótica da oferta, contudo, é que as atenções devem ser redobradas. Do lado do etanol, pelos entraves 

estruturais, tais como o envelhecimento dos canaviais sem a devida reposição por falta de investimentos mais robustos, 

assim como a concorrência com a produção de açúcar e o fato da incapacidade de manejo de políticas que garantam um 

suprimento estável deste produto agrícola, agora oficialmente combustível: 

 
Destarte, o mercado de etanol se relaciona à cana-de-açúcar, sujeita às vulnerabilidades inerentes da produção 

agrícola e da oportunidade de se produzir açúcar quando diante de preços atrativos no mercado internacional, e 

ao mercado de combustíveis, que exige disponibilidade de volumes de etanol produzido para suprir a demanda 

crescente.  

Assim, verifica-se que através do histórico do etanol brasileiro que as políticas públicas brasileiras de incentivo à 

produção e estímulo ao consumo não garantiram o abastecimento fragilizando o mercado de etanol hidratado. 

(RODRIGUES, 2012, p. 92) 

   

 Do lado da gasolina, os maiores problemas são as restrições de oferta de sua matéria prima, o petróleo, dadas as 

situações políticas conturbadas de alguns dos principais fornecedores mundiais de petróleo (Arábia Saudita, Líbia, 

Venezuela e Nigéria, para citar alguns países), os altos custos de exploração e prospecção inicial de óleo cru, ocorrência 

de acidentes ambientais e desastres climáticos (em especial os furacões que assolam o Golfo do México de tempos em 

tempos), entre outros fatores:  

 
 A qualidade do petróleo, principalmente sua densidade e teor de enxofre, condiciona a oferta futura de petróleo e 

estrutura do refino que deverá atender à demanda de combustíveis líquidos. (...) No entanto, o crescimento futuro 

da demanda tende a ser atendido, gradualmente, por volumes crescentes de petróleo pesado (...), tornando 

necessário o aumento da capacidade de conversão nas refinarias, condição técnica para ampliar a oferta de 

derivados leves, com maior valorização no mercado. Uma característica comum a todas as novas fontes de 

petróleo na próxima década será o seu elevado custo de produção. (...) A medida em que as fontes de petróleo mais 

baratas são exauridas e repostas pela incorporação de fontes de mais difícil extração, há um elevado custo de 

produção (Ernst&Young Terco e FGV Projetos, 2011, p. 9;23). 

http://indexet.investimentosenoticias.com.br/arquivo/2008/05/02/137/Petrobras%2C-enfim%2C-reajusta-pre%E7os-da-gasolina-e-diesel.html
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 Os cenários futuros, neste sentido, continuam inalterados para o etanol, pelos fatores acima numerados (queda da 

produtividade dos canaviais conjuntamente à falta de perspectiva de investimentos neste setor). Outro fator complicador é 

a questão dos subsídios, que outrora sustentaram o PROALCOOL, dando sucesso temporário ao projeto, sem que 

houvesse se criado condições de manutenção autônoma à ausência de tais incentivos. Além da onipresente “competição” 

entre a produção de etanol e a de açúcar, cujo preço deve continuar alto pelos próximos anos (Viegas, 2011). 

Já para a gasolina C o problema muda de ordem, dada a presença de intervenção estatal indireta, através da 

Petrobras, em sua oferta e preço, o que, apesar de ser efetiva no curto prazo, pode revelar-se custosa e contraproducente 

nos médio e longo prazos (Almeida, 2012), além da perspectiva de altos investimentos necessários para a exploração do 

petróleo na camada pré-sal, o que poderá minorar o ímpeto e a disposição da Petrobras em continuar esta política de 

contenção de preços. 

 

5.2. Sugestão de Política Regulatória de Preços de Combustíveis Veiculares 

De pronto podemos dizer que houve relativo sucesso, no curto prazo, das políticas de controle dos preços dos 

combustíveis veiculares (Cesca e Buscarini, 2011). Afinal, a alta em março de 2011, quando o preço da gasolina C 

ultrapassou a marca de R$3,00, foi amenizada. No ponto anterior, já vimos que as atuais políticas, em essência, não são 

necessariamente sustentáveis no longo prazo, de modo que alternativas devem ser estudadas e postas em aplicação. 

Contudo, apesar de conter as altas da gasolina veicular, a situação piorou para o etanol. Os produtores queixam-se que as 

medidas de proteção à gasolina atrapalharam muito os negócios. Se com a crise, os investimentos caíram de US$ 10 

bilhões, em 2008, para US$3 bilhões, em 2010, agora, com o ajuste feito pelo governo no reajuste da CIDE, a qual foi de 

15% (na década passada) para apenas 2%, piorando muito mais. Dessa maneira, grupos tradicionais, como o Cosan, por 

exemplo, passou a investir em outras áreas como gás natural e logística. (Exame, 2012). 

Sendo assim, a primeira alternativa que sugerimos já é feita atualmente, que é a ampliação dos estoques 

reguladores de combustíveis, a despeito dos custos inerentes, em especial a respeito de quem assumirá este ônus (Sales e 

Teixeira, 2011), em especial no caso do etanol, cuja produção não é centralizada em um único player significativo. 

Controlar os preços majorando a oferta conforme a demanda diminui o impacto das oscilações dos preços, em especial 

para os consumidores finais. Assim para garantir os estoques, uma maneira seria de voltar com as expansões dos 

canaviais e aumentar os investimentos para o setor. Isto seria de grande importância para o etanol voltar a ter 

credibilidade. 

A segunda sugestão é relativa à questão fiscal, em especial dos incentivos e subsídios atualmente postos em 

prática. Já se teve no passado, em especial com o Proalcool, uma experiência de controle de produção por meio de 

intervenções fiscais, sem que houvesse sucesso em se criar um ambiente de crescimento e manutenção das condições de 

um mercado sustentável para o etanol veicular. Hoje, como a produção é comprometida devido à alta de açúcar, os 

usineiros reclamam da falta de estabilidade no setor sucroalcooleiro. Para sanar esse problema, uma opção seria realizar 

criações de cotas de modo que a produção de etanol não caia com a valorização do açúcar no mercado externo. 

A importância dos carros flex fuel está, e continuará a ser, no fato de permitir que os consumidores tenham maior 

flexibilidade na escolha de qual combustível irá utilizar em seu veículo. E isto não deve se inverter tão fácil quanto o foi 

no ocaso do Proalcool com os veículos movidos a etanol, dado o caráter de plena substituição da matriz energética que 

outrora não existia. 
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