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Abstract 
 
The purpose of this study is to investigate the formation of hydrated ethanol prices in the 
Brazilian fuel market. The methodological process involved the multiple linear regression and 
the Anova. By the multiple linear regression, the results showed that pricing are formed 
through of price paid by the producer and distributor and production costs. By the Anova, the 
results proved that the Midwest region was the only one that solidified the advantage of using 
of hydrous ethanol. In this sense, an extended discussion of the results allowed considering 
that the advantage of the use of hydrated ethanol in the Midwest region, occurs from variables 
as fleet, distribution bases, taxes, specific production and quantify of mills producing. 
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1. Introdução 

 

Os setores sucroenergético e o de combustíveis constituem-se como parte fundamental 

da matriz energética nacional, sendo a cana a principal matéria-prima do combustível etanol 

brasileiro. Adaptou-se muito bem, e rapidamente se espalhou ao longo da costa durante o 

período colonial, sendo atualmente cultivada em várias regiões. De acordo com dados do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2008), a cana é hoje o 

terceiro principal produto agrícola brasileiro, depois da soja e do milho; ela é responsável por 

13,5% da matriz energética, apesar de representar apenas 9% de uso da terra agrícola 

brasileira.  

Há que se considerar que a atividade de distribuição de combustíveis automotivos no 

país envolveu, em 2009, 421 usinas de etanol, 198 empresas distribuidoras, operando 425 

bases de distribuição, 5.188 pontos de abastecimento e fornecendo produtos a 36.730 postos 

revendedores (ANP, 2011). Essas constatações relacionadas ao tamanho do setor produtivo e 

seus respectivos canais de distribuição se confirmam nos estudos de Durães (2008), em que o 

autor, por meio de dados estatísticos comparativos sobre os recursos naturais, ganhos em 

inovação e análise de experiências no setor sucroenergético e na agroindústria tropical, coloca 

o Brasil – em relação a muitos países de clima tropical e temperado –, em condições 

vantajosas na produção e distribuição de biocombustíveis. E o etanol apresenta-se eficiente ao 

mercado de combustíveis alternativos em suas projeções futuras devido à sua segurança 

energética em produtividade e à redução de poluentes de origem veicular.  

Por outro lado, considerando que a tecnologia do etanol ao longo de sua cadeia 

produtiva já se consolida tanto quanto o seu desenvolvimento, processamento e 

principalmente com a tecnologia flex fuel, torna-se necessário analisar a formação de preços 

do combustível etanol hidratado no mercado brasileiro, estendendo como objetivo específico, 

determinar qual a região mais vantajosa no abastecimento por etanol hidratado em relação à 

gasolina C, identificando suas causas. Ademais, a relevância deste estudo pode ser justificada 

pela crescente demanda por energia no país, registrados conforme a ANP (2011): 9,7% de 

elevação de todo o combustível consumido no país no primeiro semestre de 2009 em relação a 

2008, correspondente a 51,03 bilhões de litros.  

Espera-se, desse modo, que este estudo possa contribuir caracterizando a formação dos 
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preços do etanol praticados no posto de revenda no mercado brasileiro, da base primária 

(produtores) até a base secundária (distribuidores) da cadeia do etanol, de forma que os 

resultados obtidos favoreçam a identificação dos principais determinantes da formação de 

preços no mercado do combustível de etanol hidratado no país, e os respectivos mecanismos 

diferenciadores nas mais variadas regiões geográficas do país, de modo que consolide a sua 

ordem econômica no mercado interno em promover a decisão entre optar pelo combustível 

etanol hidratado ou pela gasolina C. 

 

2. Aspectos Metodológicos 

 

Este trabalho reuniu os preços praticados no ano de 2009 dentre as macrorregiões do 

país (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste) por meio de postos de revenda; e, também, 

dados quantitativos levantados pela ANP, Sindicom, Orplana, UNICA, MAPA e Denatran, 

quanto às práticas de preços do açúcar, etanol e da gasolina C, tributos, fretes, custos, 

capacidade de abastecimento nas distribuidoras, número de postos revendedores, número de 

postos bandeira branca (sem marca distribuidora), número de distribuidoras, número de usinas 

de açúcar e etanol, preço do açúcar para exportação, produção de etanol e açúcar e frota de 

carros flex, para a análise quantitativa do estudo.  

O procedimento metodológico na análise quantitativa foi pela construção de um 

modelo de regressão linear múltiplo. A variável dependente foi o preço do etanol na revenda 

(posto de combustível), e as variáveis independentes (variáveis explicativas) foram: preços na 

distribuidora R$ (l); preço pago ao produtor R$ (l); preço da gasolina C R$(l); preço do 

açúcar tipo exportação (t); número de postos revendedores; número de postos bandeira 

branca; número de distribuidoras; capacidade nominal de armazenagem de etanol (m³); 

produção de etanol (10³ m³); produção de açúcar (t); frota de carros flex; frete R$ (l); 

impostos sobre o preço final pago na bomba R$ (l); e custos de produção de etanol hidratado 

R$ (l). O modelo foi empregado para estudar a relação entre uma única variável dependente e 

diversas variáveis independentes (explicativas), tendo-se como pressuposto que seus resíduos 

tenham distribuição normal com média 0 e variância constante (NETER et al., 1990, p. 11). 

Os resultados foram obtidos com o auxílio do software estatístico integrado SAS® 9.0, por 

meio do PROC REG (para ajustar a regressão linear com várias opções de diagnósticos e 

diversos métodos para seleção de modelos) e do PROC GLM (para ajustar modelos lineares 

gerais permitindo fazer análise de variância para dados desbalanceados). 
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Outra ferramenta estatística utilizada para atingir o objetivo da relação econômica do 

combustível etanol no motor flex, quanto ao teto dos 70% do preço do etanol hidratado em 

relação à gasolina C, foi a Análise de Variância (ANOVA). Para testar diferenças entre as 

macrorregiões na relação preço da gasolina C versus preço do etanol hidratado, adotou-se o 

teste de análise de variância para amostras independentes (ANOVA) com o pós-teste de 

Tukey.  

Por conseguinte, o procedimento com o aspecto qualitativo abordado neste estudo, 

permite compreender as inferências à formação de preços. Desse modo, o presente estudo 

apresenta duas fases sustentadas pelos métodos qualitativos e quantitativos. A primeira fase – 

primária – é exploratória, sustentada por dados secundários para uma melhor compreensão do 

tema que constitui as variáveis explicativas da formação de preços; e a segunda fase – 

secundária – com dados quantitativos que contribuem para a análise indutiva do estudo. 

Diante da problemática acentuada no estudo (Como se forma o preço do etanol 

hidratado?), foi possível constatar, por meio da pesquisa quantitativa, utilizando a regressão 

linear múltipla, que modelo se constitui dentre as variáveis independentes propostas para a 

formação de preços. Segundo Malhotra (2011) e Selltiz et al. (1974), tal campo de 

investigação se faz viável em casos nos quais é necessário definir o problema com maior 

precisão, identificar cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes que se possa 

desenvolver uma abordagem.  

Ademais, as diferenças nos preços do combustível etanol nos postos de revenda 

explicam-se pelas características qualitativas, significativas à sua formação de preços e 

intrínsecas à sua respectiva região geográfica, dentre as quais algumas variáveis norteiam 

como razões explicativas. Dentre as possíveis variáveis explicativas, destacaram-se para o 

estudo 14 variáveis (Tabela 1) compreendidas como independentes, e que constituíram para 

elaboração de um modelo proposto para explicar a formação de preços pela ferramenta 

estatística – regressão linear múltipla. 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Variáveis explicativas da diferenciação dos preços do etanol hidratado 

Tecnológicas Estruturais Políticas Econômicas Ambientais 
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• Flex fuel. 
• Mecanização 

na colheita. 
• Melhoria 

genética. 
• Melhoria na 

turbidez do 
caldo. 

• Eteno. 
• Farneceno. 
• Híbrido. 

• Logística. 
• Tancagem. 
• Usinas/Destilarias. 
• Distribuidoras. 
• Centros coletores e 

refinadores. 
• Geografia da produção e 

distribuição. 
• Número de postos 

revendedores. 
• Número de postos 

bandeira branca. 
• Número de 

distribuidoras. 
• Capacidade de 

armazenagem. 
• Frota de carros flex. 
• Número de usinas de 

açúcar e etanol. 
• Frete. 
• Frota. 

• Proálcool. 
• Sindicatos. 
• Associações. 
• Normatizações. 

 
 

 

• Interesses 
regionais. 

• Custos de 
produção. 

• Preços na 
revenda. 

• Preços na 
distribuidora. 

• Preços no 
produtor. 

• Preço da 
gasolina C. 

• Preço do açúcar. 
• Produção de 

etanol. 
• Produção de 

açúcar. 
• Impostos. 

 

 

 

• Energia 
renovável. 

• Segurança 
alimentar. 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

3. Mercado do Etanol 

 

É pertinente enfatizar que a cadeia produtiva do etanol é também conhecida como 

cadeia produtiva sucroenergética. Nela há participação de órgãos ligados ao governo como: o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP). O MAPA é responsável pelo acompanhamento das fases agrícola e industrial 

da produção do etanol, enquanto à ANP competem às fases de distribuição e consumo do 

combustível, e tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das 

atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos 

biocombustíveis. Dentre as atribuições da ANP destacam-se a de programar a política 

nacional de petróleo, gás naturais e combustíveis, contidas na política energética nacional.  

Nos estudos sobre a projeção de demanda de etanol carburante no país, associado com o 

crescente incremento da frota flex fuel brasileira, estima-se que:  

 

Nesse mercado, o combustível etanol irá demandar cerca de 55 bilhões de 
litros até 2020, salvo desequilíbrio no preço do etanol versus o preço da 
gasolina; há também o potencial de demanda desse combustível etanol no 
mercado externo de 39 bilhões de litros, por conta de legislação que requer a 
adição de etanol à gasolina (alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, 
poderão recorrer à importação, caso novas rotas de produção não se 
concretizem) (MARQUES, 2010, p. 04). 
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Em relação à demanda do etanol como insumo para a alcoolquímica, no fabrico de 

eteno entre outros, Marques (2010, p. 73) alega que “há um potencial desse mercado alcançar 

uma demanda de cerca de 7 bilhões de litros, além da necessidade por açúcar, sobre o qual irá 

demandar 40 milhões de toneladas para o período projetado.” Ainda segundo o autor, ao 

considerar que o Brasil responde por cerca de 2,8% no ranking da produção mundial de eteno, 

fica claro quanto é significativo o potencial da demanda pela matéria-prima cana-de-açúcar. 

Desse modo, a oferta interna de etanol anidro e hidratado deve obedecer a um 

planejamento de longo prazo e atentar-se para a necessidade de abastecimento do produto, 

uma vez que a frota de carros movidos a etanol hidratado em circulação no país é de 3,5 

milhões em 2009, conforme dados da UNICA (2010). Nesse contexto, nota-se que a oferta de 

etanol estabelece alguns parâmetros decisórios de produção, como: equação do fator 

delimitador, acordos contratuais e estratégias mercadológicas.  

No que compete a valores quantitativos da produtividade anual de cana-de-açúcar, 

Horta (2008, p. 74) acrescenta que a produção é bastante influenciada pela variabilidade 

climática e pela região produtora, estando entre 50 t/ha e 100 t/ha (peso do colmo úmido), 

ficando a média brasileira em torno de 70 t/ha plantado, um valor comparável às melhores 

regiões produtoras em outros países. Na Região Centro-Sul do Brasil, onde se localiza a maior 

parte das usinas brasileiras, esses índices, segundo o autor, estão entre 78 t/ha e 80 t/ha, 

enquanto no Estado de São Paulo, principal produtor da região Sudeste e do Brasil, situa-se na 

faixa de 80 t/ha a 85 t/ha, em ambos os casos considerando ciclo de cinco cortes. Já em 

relação à evolução da produção do etanol no mercado brasileiro, a Tabela 2 permite avaliar o 

quanto ela vem evoluindo dentre as diversas regiões do país. 

 Observa-se ainda pela Tabela 2 um aumento exponencial da produção de etanol 

hidratado dentre os anos de 2002 a 2010, e nota-se que a região sudeste foi a que mais se 

destacou no crescimento: 328,7%. Esse volume de crescimento produtivo de 13,2 bilhões de 

litros de etanol hidratado exige uma estrutura de abastecimento e distribuição que permita o 

fluxo dentre os principais agentes envolvidos nesse setor sucroenergético. 

 

 

Tabela 2: Produção de Etanol Hidratado de 2000 a 2009 (mil m3) 
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Fonte: ANP (2011). 

  

Nota-se que o etanol é estocado em tanques na própria usina que, posteriormente, o 

fornece para as distribuidoras de combustíveis ou indústria química. O etanol é enviado tanto 

para bases coletoras primárias como secundárias, ou seja, das bases primárias 

(produtores/refinaria), o combustível é transferido às bases secundárias e das bases 

secundárias (distribuidoras) é entregue aos postos combustíveis. Na primeira etapa, até as 

bases primárias, o transporte é feito via transporte ferroviário ou rodoviário, sendo que para o 

etanol o modal rodoviário é o mais significativo, algo em torno de 70% do fornecimento, 

conforme Scandiffio (2005). Nesse aspecto, observar a cadeia produtiva e contextualizar as 

bases primárias e secundárias são atividades pertinentes, pois reforça a hipótese de que o frete 

para a distribuição do etanol possui relação quanto a custos e estratégias de comercialização. 

De acordo com a CONAB (2010), a projeção da oferta de etanol, com perspectiva de 

atendimento à demanda brasileira, parte da avaliação da produção nacional de cana destinada 

à indústria sucroenergética, que, na safra 2009/2010, processou 605 milhões de toneladas. Já a 

produção de etanol, no ano de 2010, alcançou 28 bilhões de litros, dos quais 8,1 bilhões são 

de etanol anidro e o restante hidratado (ANP, 2011).  
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A área plantada para a safra 2009/2010 foi de 8,1 milhões de hectares, com uma 

produtividade média de 82.103 kg de cana-de-açúcar por hectare. No entanto, há possibilidade 

de expansão dos plantios energéticos no país, visto que, segundo o EPE (2009), há 383 

milhões de hectares aptos para a agricultura e pecuária, dos quais 220 são áreas de pastagens, 

72 são utilizados para plantios permanentes ou anuais e 91 são áreas passíveis para a expansão 

da agricultura, desde que atendidos os dispositivos legais e normativos referentes ao uso e 

ocupação do solo. Em relação à capacidade industrial, a UNICA (2010) revela que o país 

dispõe de 421 usinas em operação até o ano de 2009. Segundo Castiglioni (2004 apud 

MACEDO; NOGUEIRA, 2005), é bastante provável que a expansão ocorra no Centro-Oeste 

do país, ocupando áreas do Cerrado hoje ocupadas com pecuária e cultivo da soja. Entretanto, 

Ângelo Bressan (Diretor do Departamento de Açúcar e de Álcool do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), atesta em fórum promovido pela Revista IdeaNews 

em maio de 2005, que a construção de novas unidades geralmente é um segredo comercial e 

privado.  

Por outro lado, nas observações de Vian (2002, p. 69), observou-se que a estratégia de 

especialização e capacitação produtiva traz boas perspectivas futuras de sobrevivência e de 

expansão do setor sucroenergético no longo prazo, pois é ela que carrega a possibilidade de se 

alcançar maior eficiência produtiva. Tal estratégia demanda significativo aporte de recursos e 

está diretamente relacionada aos processos de concentração e centralização de capitais, e 

indica a possibilidade de uma efetiva reestruturação do ramo, por passar a ser um processador 

de biomassa e produtor de vários bens derivados dela.  

Expandir unidades produtoras representa uma alternativa, uma vez que, se aumentar a 

produção de etanol nas usinas já instaladas, o gargalo será o setor de recepção, preparo e 

extração. Estes demandarão investimentos para aumento da capacidade de processamento de 

cana (moagem), bem como em setores auxiliares (tratamento do caldo, geração de vapor, 

geração de eletricidade etc.), sem considerar o fato da maioria das unidades produtoras 

possuírem planta industrial da época do Proálcool. Ou seja, para produção de etanol é mais 

oportuno expandir unidades produtoras que operar acima da capacidade produtiva das quais 

muitas são contemporâneas à fase do Proálcool. É oportuno considerar que tal expansão 

implica na necessidade de infraestrutura por rodovias e tanques de armazenagem de etanol e a 

avaliação dos aspectos relacionados à segurança alimentar quanto ao uso da terra. 

 

3.1. Dinâmica dos preços do etanol hidratado 
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A dinâmica da oferta do etanol hidratado contempla um cenário amplamente favorável 

para o setor, devendo estimular o aumento da capacidade de processamento que contribui para 

reduzir, ainda mais, os custos de produção do etanol. Suas peculiaridades produtivas e o fato 

de o setor encontrar-se desregulamentado é que promovem a complexidade, pois ele não 

consegue alinhar seus objetivos estratégicos com as expectativas do governo e da população.  

 

Para lidar com o novo ambiente de livre mercado, cresceu a articulação de 
interesses entre os industriais do açúcar e do etanol (via associações de 
interesses), visando aumentar o poder de negociação da categoria no processo 
de formulação das políticas públicas estabelecidas para o setor. Esses 
aspectos acabaram modificando a estrutura de governança (coordenação) no 
setor sucroenergético, já que, com o afastamento do Estado da regulação, as 
organizações de interesses foram obrigadas a reformularem-se, redefinindo 
suas metas e suas formas de organização e atuação (MAPA, 2007, p. 94-95). 

 

Com relação à demanda por etanol hidratado produzido no Brasil, esta se encontra 

atualmente em ascendência, decorrente do flex, demanda externa por açúcar e usos 

alternativos na indústria alcoolquímica, bem como às prospecções ditadas pelo eteno e 

farneceno. Desse modo, para garantir o abastecimento do etanol no mercado interno em 

patamares que não forcem as oscilações nos preços, o setor sucroenergético deve adotar 

mecanismos de coordenação, como a criação de estoques estratégicos ou de segurança. 

De acordo com as constatações apresentadas por Scandiffio (2005, p. 97), notou-se 

que o consumo de etanol está relacionado com o tamanho da frota (em maior intensidade) e 

com o preço do combustível (em menor intensidade). 

 

3.2 Distribuição e coleta: logística  

 

Araújo (2006, p. 46) acrescenta que a atividade de logística nas distribuidoras (e 

usinas) ganhou importância após os custos logísticos deixarem de ser ressarcidos pelo 

governo e passarem a fazer parte da formação de preços dos combustíveis; logo, a eficiência 

logística passou a ser um diferencial na competitividade entre as distribuidoras de 

combustíveis e as usinas, implicando na diferenciação dos preços no posto de revenda. O 

setor sucroenergético atualmente, segundo Neves e Canejero (2007), depara-se com essa 

problemática de decisões, relativas à distribuição e à logística, tomadas pelas usinas no 
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mercado interno de etanol.  

Algumas estratégias são propostas para assegurarem boas condições para esse mercado, 

inclusive no que compete à formação de preços, tais como: 

a) Usinas que estejam numa mesma região podem montar joint ventures e entrar 

no mercado de distribuição de etanol, com uma gestão independente, 

comprando distribuidoras hoje existentes ou montando novas, autorizadas a 

funcionar pelo governo; 

b) As usinas, em formas organizacionais associativas, que podem ser franquias 

ou joint ventures, podem montar postos de combustíveis nas cidades. Esses 

postos não viriam para competir com as redes existentes (seriam poucos), mas 

seriam postos "conceito" (o nome da rede poderia ser verde ou green), e 

serviriam para duas funções básicas: estabelecer os preços varejistas do etanol 

(dificultando a ação de cartéis urbanos) e comunicar a imagem ao consumidor 

final; 

c) Melhoria da infraestrutura de escoamento da produção de etanol - é 

necessário dar velocidade aos investimentos já anunciados por meio de 

dultos, bem como às estruturas portuárias para exportação de etanol; 

d) Agilização das parcerias público-privadas (PPPs), que fortaleçam um amplo 

programa de privatização de rodovias, e outros aspectos de infraestrutura, 

visando não onerar o etanol que vem de regiões mais distantes e que hoje 

sofre com os problemas de custos de transporte no Brasil (NEVES; 

CONEJERO, 2007, p. 32). 

Diante dessas contribuições, é necessário destacar o aspecto da infraestrutura logística 

na distribuição de combustíveis no Brasil, o qual vem se revelando como o limitador 

competitivo dentre as distribuidoras.  

Cabe destacar que a dinâmica dos preços do etanol hidratado tem sua identificação 

também constituída da localização das unidades produtoras de etanol no país, que, no ano de 

2010, conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o setor 

sucroenergético contou com 437 unidades produtoras, sendo 168 produtoras de etanol, 16 de 

açúcar e 253 de açúcar e etanol (SINDICOM, 2010). A distribuição espacial das unidades 

produtoras de etanol no país em operação e em construção concentra-se na região Centro-Sul 

(Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santos, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, 

onde se concentram as principais unidades produtoras de etanol), portanto, próximo aos 
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produtores de etanol, perfazendo um eixo estratégico de localização para atender às bases 

distribuidoras por oferecer baixos custos com relação a transportes entre produtores – 

distribuidores – postos de revenda. As distribuidoras exercem um papel fundamental na 

cadeia de suprimentos de combustível etanol, pois atuam na captação, armazenamento, 

transporte e comercialização.  

Já em relação ao canal de distribuição, este tem sua forma apropriada para a 

operacionalização do comércio de combustíveis e seus derivados por meio da triangulação: 

distribuidora, posto revendedor e destinatário final. E a relação entre as distribuidoras e os 

revendedores ocorre por meio de um contrato, otimizando os custos de transação. Há que se 

considerar também que os postos revendedores de combustíveis exercem atividade de revenda 

em seus estabelecimentos comerciais, e são responsáveis não só pela comercialização dos 

combustíveis, como também pelos derivados de petróleo aos veículos automotivos.  

Para Lopes (2009, p. 97), a concentração das companhias distribuidoras no mercado 

de combustíveis, somada ao elevado número de usinas produtoras de etanol, influencia 

diretamente o processo de distribuição do produto, conferindo maior poder de barganha às 

distribuidoras nas negociações com as usinas e, por conseguinte contribuindo para as 

distorções de preços dentre as diversas regiões do país.  

É oportuno enfatizar que o abastecimento nos postos revendedores de combustíveis 

obedece ao art. 8º da portaria nº 116, de 5 de julho de 2000 da ANP, que regulamenta o 

exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo, e este determina que 

exclusivamente as distribuidoras de combustíveis são autorizadas a suprir esses postos. 

Portanto, não é permitido o fluxo direto de distribuição de etanol combustível entre usinas e 

clientes finais no mercado interno. Sob esse aspecto, as distribuidoras exercem papel 

fundamental na cadeia de suprimento de combustíveis, uma vez que atuam na aquisição, no 

armazenamento, no transporte, na comercialização e no controle da qualidade dos 

combustíveis líquidos.  

De acordo com Xavier (2008, p. 38), para que esse fluxo de etanol seja distribuído em 

sua forma viável de comercialização, são necessárias economias de escalas que permitam sua 

consolidação de cargas nas bases de distribuição, as quais geralmente estão localizadas em 

pontos logísticos estratégicos, de onde fazem uso dos modais de transporte mais apropriados.  

A distribuição do etanol no país é feita utilizando três tipos de estruturas físicas para 

acomodar e encaminhar esse produto: os centros coletores, as bases de distribuição primárias 

e as bases de distribuição secundárias. A diferença entre as bases primárias e as secundárias é 
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dada pela proximidade às refinarias, de modo que as mais próximas são as bases primárias 

(usineiros e destilarias), em vista não só pela sua localização, como também pelo maior 

volume de combustível operado e sua elevada capacidade logística; já as bases secundárias 

estão espalhadas entre as unidades da Federação (distribuidoras), armazenando o recebimento 

proveniente da refinaria, usina ou destilaria até o posto de revenda.  

Os centros coletores têm a função de receber, armazenar e encaminhar o etanol até as 

bases de distribuição. A Petrobras, por exemplo, possui atualmente 10 deles, sendo 5 

localizados no Estado de São Paulo e os demais espalhados para outros Estados. Estes não 

devem seguir até o posto de revenda, devendo necessariamente ir até a distribuidora. São no 

total 40 coletores e 19 refinadoras existentes no país. Os centros coletores, que constituem a 

principal base de distribuição, estão espalhados pelo país, sob a finalidade de garantir o 

abastecimento do etanol hidratado, e muitos destes são explorados nas operações logísticas da 

Petrobras por meio da BR Distribuidora. Assim, as bases distribuidoras têm a opção de coletar 

o etanol hidratado diretamente de seus tanques de armazenagem.  

De acordo com a (2011), das 508 distribuidoras, cerca de 213 apresentam-se também 

como bases de distribuição, que também se subdividem entre primárias e secundárias, e estão 

localizadas em 127 diferentes cidades, e destas 116 contam com tanques de armazenagem e 

distribuição de etanol hidratado, para que possam abastecer cerca os 36.730 postos de 

combustíveis no país e aos 752 Transportadores Revendedores Retalhistas/TRR (pessoas 

jurídicas autorizadas para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de 

combustíveis) e aos grandes consumidores rurais, empresas, caminhoneiros e automobilistas. 

Cumpre destacar que todas essas distribuidoras e bases possuem uma capacidade nominal de 

armazenamento de 718.929 m3. 

Quanto à logística de abastecimento de etanol combustível no Brasil, pode ser 

configurada de quatro formas: caminhão-tanque, vagão-tanque, duto e navio-tanque. No 

mercado interno, primeiramente, o etanol sai das unidades produtoras (usinas e destilarias), 

passa pelas distribuidoras, terminais, refinarias e bases primárias e secundárias, seguindo para 

os postos revendedores, onde é então vendido aos consumidores finais, de modo que o modal 

que mais prevalece dentre a rede de distribuição é o caminhão-tanque. Para o caso do 

mercado externo, pode haver a importação do combustível ou a exportação pelas usinas e 

distribuidoras, em que o navio-tanque ou caminhão-tanque representam os modais utilizados. 
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3.3. Capacidade física de armazenagem 

 

Inicialmente, deve-se ressaltar que são dois tipos de armazenagem de etanol no país. 

Segundo Xavier (2008), o primeiro trata-se da existência dos tanques de combustíveis 

pertencentes às usinas produtoras de etanol. Esse conjunto possui como função básica 

armazenar o excedente de produção dos combustíveis ao longo da safra agrícola, decorrente 

da sazonalidade de produção do etanol. Já o segundo refere-se à rede de armazenagem de 

etanol que consiste dos tanques das distribuidoras e, em menor escala, dos terminais 

portuários, dos terminais da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, e dos centros coletores 

de etanol. Em ambos os tipos, não há o objetivo, atualmente, segundo ANP (2010), de prover 

estoques de segurança para suprir o abastecimento interno de etanol hidratado em épocas de 

entressafras. Assim, a principal finalidade dos tanques de armazenagem é atender o 

abastecimento interno no curto-prazo, ou então prover armazenamento para o serviço de 

transporte de combustíveis via terminais.   

De acordo com as estimativas de Xavier (2008, p. 107), uma usina possui capacidade 

de armazenagem de até 50% da sua produção anual de etanol, algo em torno de 8,5 milhões 

de m³. Essa capacidade de armazenagem deve ser alocada separadamente, etanol hidratado e 

etanol anidro, pelas unidades produtoras. E, por outro lado, as bases de distribuição têm a 

função de terminais de armazenagem, viabilizando a movimentação do etanol hidratado por 

meio do recebimento, expedição e armazenagem. O autor enfatiza também que a capacidade 

de armazenagem total das distribuidoras foi próxima a 3,75 milhões de m³, no ano de 2008, 

destes o etanol ocupa 725 mil m³ (19,4% do total), divididos em 300 mil m³ para anidro e 425 

mil m³ para hidratado, o equivalente a quase 20 dias de consumo do mercado. Esse ponto 

revela que existe a necessidade de novos investimentos na capacidade de armazenagem de 

toda a rede distributiva do país, pois considerando que o período de entressafra, segundo a 

UNICA (2010), é de 3 a 4 meses, logo há um gargalo de abastecimento ao redor de 3 meses, 

que possivelmente implica em oscilações dos preços no mercado interno. E um aumento de 

produtividade ou de expansão agrícola, sem investimentos em tancagem, não resolveriam as 

oscilações dos preços no curto prazo.  

Xavier (2008), ainda, constatou em seus estudos que o estoque médio de etanol 

combustível nas distribuidoras corresponde a duas semanas de consumo da sua região de 

abrangência. Para o caso de distribuidoras próximas às regiões produtoras, o estoque equivale 

a uma semana de consumo, enquanto, nas regiões mais distantes dos centros produtores, esse 
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estoque não supera quatro semanas de consumo. Isso evidencia, portanto, que nas 

distribuidoras, sobretudo às próximas das usinas e destilarias, o tempo de estocagem é 

curtíssimo, e, por conseguinte, em épocas de entressafra o impacto na elevação de preços é 

mais sensível que nas regiões mais distantes da Centro-Sul. Ou seja, por isso tem-se a 

sensação de que os preços em entressafras são mais sensíveis ou perceptíveis na revenda, em 

sua elevação, que em outras localidades onde o estoque dura um pouco mais, o que revela a 

carência em níveis de investimentos nesse tipo de infraestrutura na região Centro-Sul, onde a 

frota de veículos flex é bem maior. 

Em paralelo, Zanão (2009, p. 48) destaca as unidades produtoras, sendo estas no ano 

de 2008 capazes de estocar 11.626.512 m³. Deste total, a capacidade de tancagem para o 

etanol anidro é de 5.274.582 m³, representando 45% do total - e para o etanol hidratado é de 

6.351.939 m³. Considerando que o etanol ocupa 725 mil m³ de capacidade de armazenagem 

em toda a cadeia. Os produtores, portanto, operam com apenas 1,6% de capacidade de 

estocagem. E, comparando-se com a capacidade apenas em relação às distribuidoras, que é de 

578 mil m³, segundo a ANP (2011), os produtores representam somente 2%, revelando que 

não estão aptos à possível necessidade de estocagem se houver aumento produtivo de etanol 

hidratado no país. A capacidade nominal de armazenagem nas diversas regiões do país revela 

que dentre os menores encontram-se os Estados do Rio Grande do Norte, com 867 m³, e 

Tocantins, com 1.103 m³. Por sua vez, como Estados de maior capacidade de armazenagem 

destacam-se São Paulo e Rio de Janeiro, com respectivamente 186.832 m³ e 57.088 m³.  

Ainda, as regiões Norte e Nordeste possuem, em média, uma capacidade de 

armazenagem de 75%, além do fato de tais regiões não estarem no eixo Centro-Sul de 

produção e terem ganhos de escala de produtividade de etanol hidratado. Segundo dados da 

Conab (2008), as usinas localizadas na região Norte-Nordeste possuem longa tradição na 

produção de açúcar. Já no Estado de São Paulo, a capacidade de estocagem é de 

aproximadamente 32% referente a toda a capacidade do país, levando-se em consideração que 

se trata do maior Estado produtor. 

Para Zanão (2009, p. 58), a estrutura relacionada à capacidade de estocagem de etanol 

hidratado existente nos Estados é relativamente alta, de modo que as oscilações em preços 

ocorrem significativamente em épocas de entressafra, ou seja, durante os meses de janeiro a 

abril, quando não há estoque suficiente para atender a demanda sinalizada pela respectiva 

frota de veículos.    

Como as bases distribuidoras concentram-se mais na região Centro-Sul brasileira, 
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principalmente por estarem geralmente próximas das fontes supridoras diretas de 

combustíveis, como refinarias, usinas e destilarias, e também próximas a conexões de modais 

de transporte, como ferrovias, hidrovias e dutovias, nestes as bases de distribuição que mais 

prevalece é a primária (responsável por recepcionar o combustível entregue pelos produtores). 

E, de acordo com Zanão (2009, p. 64), as bases de distribuição secundárias exercem uma 

função de concentração e recepção de carga para posterior repassagem e encontram-se 

distribuídas de maneira mais homogênea no país.  

Entende-se que, apesar da capacidade de armazenagem das bases das distribuidoras de 

combustíveis, sejam primárias ou secundárias, estarem distribuídas de acordo com a produção 

do Estado, essas estruturas não possuem como objetivo de negócio a manutenção de estoque 

como excedente de produção (estoque estratégico), uma vez que sua principal função está 

associada a um estoque para as operações das atividades de comercialização de combustíveis. 

E, segundo Caixeta-Filho (2008), investimentos têm ocorrido para o aumento da capacidade 

de tancagem de etanol, principalmente no entorno das usinas, e esses investimentos são 

necessários para que o crescimento do setor seja sustentável.  

 

3.4. Formação de preços  

 

Assim, a estrutura que se tem no cômputo do etanol considera os custos médios de 

produção de cana em várias regiões do país. Obtendo os custos da gasolina A e do etanol 

anidro, chega-se ao preço final de uma gasolina C, por exemplo, formado em uma refinaria. 

Portanto, quando há um aumento no preço do etanol anidro promovido pelo produtor, este é 

absorvido pela refinaria que, mantendo os níveis de adição de 25% de mistura na gasolina A, 

se depara com a necessidade de reajustar seus custos e, por conseguinte o preço da gasolina C.  

Tomando-se como referência os estudos do BNDES (2008), a faixa de variação de 

preços ao produtor de etanol decorre do valor dos custos de produção e da oportunidade dos 

produtos alternativos da matéria-prima utilizada pela agroindústria (cana-de-açúcar), sendo 

que o limite superior depende efetivamente das condições de mercado, uma vez que há a 

ausência de mecanismos de intervenção. Desse modo, considerar o fato de o Estado ser 

fortemente produtor não implica diretamente que os preços sejam menores em relação aos 

outros, Isso porque há outras variáveis a serem observadas, como, por exemplo, os tributos e a 

frota etanol e flex. Contudo, tem-se a seguinte estrutura na formação de preço em toda a 

cadeia do etanol, segundo ANP (2011), conforme demonstra o Quadro 1. 
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Quadro 1: Estrutura de preço do etanol hidratado 

Composição do preço do etanol hidratado no produtor                                                   
          A.  Preço de realização   (1)                                                                                          
          B.  Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico = Cide   (3)                              
          C.  PIS/Pasep e Cofins   (4)                                                                                        
          D.  Preço de faturamento sem ICMS   D = A + B + C                                                     
          E.  ICMS produtor    E = [(D / (1 - ICMS%)] - D    (5)                                                      
          F.  Preço de faturamento do produtor com ICMS   F = D + E                                          
                                           
Composição do preço a partir da distribuidora                                                                                   
          G.  Frete até a base de distribuição   (2)                                                                        
          H.  Custo de aquisição da distribuidora  H = F + G                                                        
          I.   Frete da base de distribuição até o posto revendedor                                                          
          J.   Margem da distribuidora                                                                                         
          K.  PIS/Pasep e Cofins   (4)                                                                                        
          L.  Preço da distribuidora sem ICMS   L = H + I + J + K - E                                            
          M.  ICMS da distribuidora   M = [(L / (1 - ICMS%)] - L - E   (5)                                         
          N.  Preço da distribuidora com ICMS sem Substituição Tributária da revenda N = M+L+ 
          O.  (i) ICMS da Substituição Tributária da revenda (com PMPF) O = (PMPFxICMS%)-E-
M(6)                             ou                                           
                (ii) ICMS da Substituição Tributária da revenda (na ausência do PMPF) O = % 
MVAx(E+M)(7)                      P.  Preço de faturamento da distribuidora    P = N + O (i)  ou  P = N + O  
 
 Composição do preço final de venda do etanol hidratado no posto revendedor 
          Q.  Preço de aquisição da distribuidora   Q = P                                                             
          R.  Margem da revenda                                                                                     
          S.  Preço bomba do etanol hidratado combustível  S = Q + R 
                                       
Observações:                                                                                                                       
 (1)  Preço FOB (sem fretes e tributos)                                                                                    
 (2)  Frete até a base de distribuição (quando cobrados separadamente)                                   
 (3)  Lei nº 10.336, de 12/12/01 e suas alterações, combinada com o Decreto nº 5.060, de 30/04/04 e suas 
alterações.                                                                               
 (4)  Lei nº 11.727, de 23/06/08 e suas alterações combinada com o Decreto nº 6.573, de 19/09/08 e suas 
alterações                                                                                      
       (para os contribuintes que optaram pela alíquota específica)                                             
 (5)  Alíquotas estabelecidas pelos governos estaduais (com reduções das bases de cálculo, se houver) e 
acrescidas do "Fundo de Pobreza" (se houver).                                                          
       Algumas legislações estaduais diferem o ICMS para a distribuidora ou antecipam para o 
produtor                                                                                   
 (6)  Preço Médio ao Consumidor Final (PMPF) estabelecido por Ato Cotepe.            
 (7)  Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecido por Ato Cotepe / MVA (apenas na ausência do PMPF) 

Fonte: ANP (2011). 

 

De acordo com o Quadro 1, é possível notar que o preço de realização no produtor 

representa a base na formação de preço de toda a cadeia na comercialização do etanol, e este 

por sua vez conta com a Consecana, que se responsabiliza pela realização contratual entre 

plantadores de cana e usinas/destilarias produtoras de etanol – sendo este instante o momento 

em que se concretiza a realização do preço da principal matéria-prima do etanol (cana-de-

açúcar, arbitrada por ATR pela Consecana). Segundo a Consecana (2010), o preço da cana-
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de-açúcar, como variável explicativa na formação de preço de etanol, é bastante significativo, 

uma vez que corresponde a cerca de 65% do custo de produção do etanol.  

A Tabela 3 traz um exemplo de como se compõem os custos na produção de etanol 

para usina/destilaria, segundo a Cepea/Esalq. É possível observar, conforme já mencionado, 

que cerca de 60% da composição do custo de etanol na usina/destilaria se referem à matéria-

prima, cana-de-açúcar. Apesar de ser um dado um pouco abaixo do que estima a Consecana, 

porém ambos os custos estimados são de expressiva proporção na formação dos preços de 

etanol.  

 

Tabela 3: Decomposição do custo total de fabricação de etanol (2009) 

Itens de Despesa R$ / ton. de cana R$ / m3 

Custo da matéria-prima (cana-de-açúcar) 40,53 483,79 

Mão-de-obra 3,67 43,81 

Insumos 2,00 23,84 

Manutenção 4,14 49,42 

Custo administração 3,51 41,86 

Depreciação 3,20 38,20 

Custo operacional da produção da cana e da fabricação do etanol 57,05 680,92 

Custo de capital 5,31 63,36 

Custo total de produção do etanol 62,36 744,28 

Custo total de produção do etanol por litro na porta da destilaria  0,744 

Fonte: Cepea/Esalq  (2010). 

 

4. Análise Descritiva das Variáveis para a Formação de Preços 

 

A Tabela 4 apresenta as descritivas das variáveis estudadas, por meio das quais é 

possível resumir o comportamento do conjunto de dados. Ou seja, inicialmente nesta seção, 

investiga-se apenas como os dados se comportam. Posteriormente, será analisado o resultado 

da regressão linear múltipla, observando qual variável dependente irá apresentar um p-valor 

significativo para o teste de hipóteses, possibilitando, por sua vez, inferir as variáveis 

dependentes que explicam a formação de preços do etanol hidratado. De acordo com Hair et 

al. (2005), o p-valor representa o menor nível de significância para rejeitar uma hipótese nula, 

sendo que o nível de significância é a probabilidade de se rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. 

Sabe-se que: 

H0 (hipótese nula) – não existe relacionamento significativo nas diferenças de preços entre as 

variáveis etanol hidratado e gasolina C.  
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H1 (hipótese alternativa 1) – existe um relacionamento significativo nas diferenças de preços 

entre as variáveis etanol hidratado e gasolina C.  

A partir da Tabela 4, percebe-se que a principal variável estudada, preço de revenda, 

apresenta maior média para região Norte, enquanto as duas menores médias são observadas 

nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. E por se tratar de uma descritiva, significa simplesmente 

constatar inicialmente que o valor da média encontrada no seu conjunto de dados é maior ou 

menor para as regiões citadas. Portanto, nesta etapa de análise não se realizam inferências. 

 

Tabela 4: Descrição da relação etanol/gasolina por região (2009) 

Região N Média 
Intervalo de 

confiança 95% para 
média 

Desvio 
padrão 

1º 
Quartil 

Mediana 
3º 

Quartil 

Centro-Oeste 4 0,7 0,62 0,78 0,05 0,66 0,7 0,74 

Nordeste 9 0,77 0,74 0,79 0,03 0,74 0,77 0,78 

Norte 7 0,81 0,75 0,87 0,06 0,79 0,82 0,86 

Sudeste 4 0,74 0,63 0,86 0,07 0,7 0,77 0,79 

Sul 3 0,76 0,58 0,94 0,07 0,68 0,79 0,81 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

No entanto, cabe destacar que, de acordo com a Tabela 4, é possível notar que parece 

ser economicamente vantajoso abastecer com etanol apenas na região Centro-Oeste, pois a 

média da relação etanol/gasolina é a menor dentre as cinco regiões, enquanto a região Norte 

apresenta maior média, porém esta será mais bem corroborada com a análise de variância.  

 

5. Resultados Obtidos 

 

Foi verificado no modelo de regressão linear completo por meio do uso da ferramenta 

SAS® 9.0/PROC REG, o valor dos fatores de inflação da variância (VIF), o qual mede o grau 

em que cada variável independente é explicada pelas demais variáveis independentes. Neste, é 

possível identificar que o maior VIF foi para a variável “Produção: Açúcar (t)” ou produção 

de açúcar em toneladas, levando-se em conta que esta apresentou correlações elevadas com 

outras 7 variáveis independentes. E, por ser interveniente, esta variável foi retirada do modelo. 

Considerando o modelo sem a variável “Produção: Açúcar (t)” e verificando 

novamente o VIF, foi constatado que a variável “Nº usinas de açúcar e etanol” também estava 

comprometendo os resultados do modelo. Calculando mais uma vez o VIF, a variável “Frota 
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carros: etanol e flex” também foi retirada. E assim sucessivamente foram retiradas as 

variáveis “Nº postos bandeira branca”, “Nº distribuidoras” e “Capacidade nominal de 

armazenamento do Etanol (m³)”, até que os valores de VIF ficassem abaixo de 10. Segundo 

Hair et al. (2005), a análise da matriz de correlação permite identificar variáveis com 

correlação inferior a 0,9, considerado o limite indicativo de colinearidade substancial.  

Ou seja, para se constituir o modelo, a partir da análise de multicolineraridade, 

desconsideraram-se as variáveis que inflacionavam a variância, dada sua forte correlação com 

a variável dependente, cabendo à análise qualitativa suas respectivas compreensões quanto a 

sua relação na formação de preços do etanol hidratado na revenda, o que acentua, portanto, 

sua complexidade.  

Por conseguinte, obteve-se o seguinte modelo de regressão linear múltiplo, cuja 

variável dependente (também chamada de variável resposta) é "Preço: Revenda R$ (l)", e as 

variáveis independentes (também chamadas de variáveis explicativas) são:  

a) Preço: Distribuidora R$ (l) 

b) Preço: Produtor R$ (l) 

c) Preço: Gasolina C R$ (l) 

d) Nº postos revendedores 

e) Produção: Etanol (103 m3) 

f) Frete R$ (l) 

g) Impostos sobre o preço final pago na bomba R$ (l) 

h) Custos: Produção Etanol Hidratado R$ (l).  

Desse modo, o modelo final, com as respectivas estimativas, é dado por: 

Preço: Revenda R$ (l) = intercepto + 0,67408*preço pago na distribuidora R$ (l) + 

0,22045*preço pago ao produtor R$ (l) + 0,13882*preço da gasolina C R$ (l) + 2,05E-05*nº 

postos revendedores - 4,9E-06*produção de etanol hidratado (103 m3) + 1,32764*frete R$ (l) 

+ 0,25953*impostos sobre o preço final pago na bomba R$ (l) + 0,41461*custos de produção 

de etanol hidratado R$ (l) 

Notas: 

a) Intercepto é o valor de Preço: Revenda R$ (l) quando todos os valores das covariáveis 

são iguais a 0 (zero). 

b) 2,05E-05 (em notação científica) significa 0,0000205. 

 
5.1. Discussão e análise dos dados obtidos: regressão linear múltipla 
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Depois de concebido o modelo de regressão linear múltiplo, obteve-se o seguinte 

resultado: 

Tabela 5: 1Resultados da regressão linear múltipla (2009) 

Variáveis Estimativas P-valor 
Intervalo de confiança 

95% 

Intercepto 0,324 0,33 -0,36089 1,00888 

Preço: Distribuidora R$ (l) 0,67408 <0,01 0,44007 0,90808 

Preço: Produtor R$ (l) 0,22045 0,02 -0,56413 -0,05677 

Preço: Gasolina C R$ (l) 0,13882 0,26 -0,11448 0,39211 

Nº postos revendedores 0,00002048 0,38 -2,8E-05 6,9E-05 

Produção: Etanol (103 m3 ) -0,00000491 0,46 -1,9E-05 9,03E-06 

Frete R$ (l) 1,32764 0,15 -0,51844 3,17373 

Impostos sobre o preço final pago na bomba R$ (l) 0,25953 0,17 -0,12539 0,64445 

Custos: Produção Etanol Hidratado R$ (l) 0,41461 <0,01 0,22248 0,60674 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Para este modelo, o coeficiente de determinação (R2) obtido foi de 0,9706. Isso 

significa que 97% da variabilidade dos seus dados estão sendo explicadas pelas covariáveis do 

modelo de regressão. O resultado do modelo também permite observar que todas as variáveis 

explicativas foram significativas para o modelo de regressão, pois apresentam p-valor abaixo 

de 0,05.  

Como o objetivo secundário do trabalho é analisar a formação do preço de etanol 

hidratado no mercado brasileiro pela análise quantitativa, utilizando-se da regressão linear 

múltipla para descrever o quanto cada variável independente explica o preço de revenda do 

etanol (variável resposta), obtiveram-se, portanto, os resultados retratados na Tabela 5, os 

quais predizem que: 

a) De acordo com a Tabela 5, pode-se concluir que o Preço: Distribuidora R$ (l), 

Preço: Produtor R$ (l) e Custos: Produção Etanol Hidratado R$ (l) são fatores que 

influenciam a composição do preço de revenda do etanol, ao nível de significância 

de 0,05. As demais variáveis não apresentam contribuição significativa, porém 

podemos observar que a variável Frete R$ (l) tem uma estimativa muito alta, mas 

seu intervalo de confiança é amplo e, por isso, não apresenta significância, o que 

pode ter ocorrido devido ao tamanho amostral. A variável Frete seria mais viável 

significativamente ao modelo, se o número amostral fosse maior, o que permitiria 

diminuir a amplitude do intervalo de confiança e encontrar significância. 
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b) Devido à relação linear existente entre as variáveis independentes com a variável 

resposta, é possível afirmar que, para cada unidade de aumento da variável 

independente, o preço do etanol se altera conforme as estimativas. Por exemplo, a 

cada real aumentado no preço do litro pela distribuidora, o preço de revenda 

aumenta em 0,67408, na presença de todos os fatores que compõem este modelo de 

regressão, ou seja, na presença de: Preço: Produtor R$ (l), Preço: Gasolina C R$ (l), 

Nº Postos Revendedores, Produção: Etanol (103 m3), Frete R$ (l), Impostos sobre o 

Preço Final Pago na Bomba R$ (l), Custos: Produção Etanol Hidratado R$ (l). 

Outro exemplo: a cada real aumentado no preço do litro pelo Produtor, o preço de 

revenda aumenta em 0,22045 na presença de: Preço: Distribuidora R$ (l), Preço: 

Gasolina C R$ (l), Nº postos revendedores, Produção: Etanol (103 m3), Frete R$ (l), 

Impostos sobre o Preço Final Pago na Bomba R$ (l), Custos: Produção Etanol 

Hidratado R$ (l). E assim, sucessivamente para as demais variáveis que apresentam 

sua respectiva estimativa. Vale ressaltar que o valor de estimativa da variável Frete 

também é significativo, contribuindo e muito para a formação do preço; entretanto, 

seu nível de significância é alto, demonstrando o risco de assumir tal correlação.  

 

5.2. Discussão e análise dos dados obtidos: ANOVA com pós-teste de Tukey 

 

A ANOVA trouxe como resultado, conforme Tabela 6, a confiabilidade dos resultados 

obtidos. Nestes foram analisados as macrorregiões na relação preço da gasolina C versus 

preço do etanol hidratado, adotando-se o teste de análise de variância para amostras 

independentes (ANOVA) com o pós-teste de Tukey, por meio da ferramenta SAS® 

9.0/PROC GLM. 

 

Tabela 6: Resultados da Anova  

Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio Valor F P-valor 

Modelo 4 0,033 0,008 2,84 0,049 

Erro 22 0,063 0,003   

Total 26 0,096       

Fonte: desenvolvido pelo autor. 
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A Tabela 6 mostra que há diferença entre ao menos um par de regiões. Essa diferença 

entre os grupos encontra-se no p-valor, que foi de 0,049 (indica que 4,9% é a probabilidade de 

se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema quanto àquela observada em uma 

amostra, assumindo que a H0 possa ser verdadeira). Para verificar onde esta diferença ocorre, 

na Tabela 8, segue o pós-teste de Tukey.  

Assim, o objetivo central se complementa ao identificar as diferenças de preços nas 

regiões, sendo a Sudeste e Centro-Oeste as mais vantajosas no abastecimento com o referido 

combustível; e por meio da análise obtida na Tabela 7, tal constatação pode ser plausível, pois 

ambas as regiões apresentaram as menores estimativas e o intervalo de confiança inferior aos 

95%. É possível também inferir que as regiões Norte e Nordeste são menos vantajosas, 

considerando o abastecimento com etanol; contudo, os seus respectivos intervalos de 

confiança são também inferiores aos 95%. Daí a necessidade de se considerar o teste de 

Tukey. 

 

Tabela 7: 2Médias estimadas para cada região, pelo modelo de Anova (2009) 

Região Estimativa média Intervalo de confiança 95% 

Centro-Oeste 0,701 0,645 0,757 

Nordeste 0,766 0,729 0,803 

Norte 0,810 0,768 0,853 

Sudeste 0,745 0,689 0,800 

Sul 0,760 0,695 0,824 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na Tabela 8, o pós-teste de Tukey mostra a existência de diferenças entre alguma 

região em relação à variável (preço do etanol/preço da gasolina). Verifica-se que houve 

evidências de diferença entre as regiões Norte e Centro-Oeste, mostrando que é mais 

vantajoso abastecer com etanol hidratado na região Centro-Oeste que na região Norte, pois o 

valor da comparação (Norte/Centro-Oeste) tem uma estimativa média de 0,11 unidades a mais 

que a região Centro-Oeste, além de seu intervalo de confiança não conter o valor 0 (zero). 

 

 
 
 
 
Tabela 8: 3Pós-teste de Tukey  
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Região 
Diferenças entre 

médias 
Intervalo de confiança 

simultâneo 95% 
Significância 

Norte – Nordeste 0,04 -0,04 0,13 NS 

Norte – Sul 0,05 -0,06 0,16 NS 

Norte – Sudeste 0,07 -0,03 0,17 NS 

Norte - Centro-Oeste 0,11 0,01 0,21 *** 

Nordeste – Norte -0,04 -0,13 0,04 NS 

Nordeste – Sul 0,01 -0,10 0,11 NS 

Nordeste – Sudeste 0,02 -0,07 0,12 NS 

Nordeste - Centro-Oeste 0,06 -0,03 0,16 NS 

Sul – Norte -0,05 -0,16 0,06 NS 

Sul – Nordeste -0,01 -0,11 0,10 NS 

Sul – Sudeste 0,02 -0,11 0,14 NS 

Sul - Centro-Oeste 0,06 -0,06 0,18 NS 

Sudeste - Norte -0,07 -0,17 0,03 NS 

Sudeste - Nordeste -0,02 -0,12 0,07 NS 

Sudeste – Sul -0,02 -0,14 0,11 NS 

Sudeste - Centro-Oeste 0,04 -0,07 0,16 NS 

Centro-Oeste - Norte -0,11 -0,21 -0,01 *** 

Centro-Oeste - Nordeste -0,06 -0,16 0,03 NS 

Centro-Oeste - Sul -0,06 -0,18 0,06 NS 

Centro-Oeste - Sudeste -0,04 -0,16 0,07 NS 

Fonte: desenvolvido pelo autor. 
*** Comparação significativa ao nível de 0,05 

NS Comparação não significativa ao nível de 0,05 
 

Como pôde ser visualizado, o modelo de regressão linear múltiplo identificou-se 

eficaz, dado que seu coeficiente de determinação foi de 97%, e revelou as razões das 

diferenças a partir da análise das variáveis que interferem na formação de preços. E dentre as 

15 variáveis propostas para explicar a formação de preços do etanol hidratado no mercado 

brasileiro, constatou-se que 8 foram mantidas, e as outras 7 foram excluídas pela 

multicolinearidade. Portanto, as variáveis de Preço: Distribuidora R$ (l), Preço: Produtor R$ 

(l) e Custos: Produção Etanol Hidratado R$ (l) são fatores que influenciam a composição do 

preço de revenda do etanol, ao nível de significância de 0,05. As 5 demais variáveis (Preço: 

Gasolina C R$ (l), Nº postos revendedores, Produção: Etanol (103 m3), Frete R$ (l) e 

Impostos sobre o preço final pago na bomba R$ (l), não apresentam contribuição significativa. 

No entanto, é possível notar que a variável Frete R$ (l) tem uma estimativa muito alta, mas 

seu intervalo de confiança é amplo e, por isso, não apresenta significância, o que pode ser 

decorrente do tamanho amostral. 
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Pelo intervalo de confiança obtido na Tabela 8, observa-se que nenhum limite superior 

do intervalo está abaixo de 0,7, que é o limiar de vantagem em se abastecer com etanol; por 

isso, não se pode afirmar que uma região é sempre mais vantajosa que a outra. Mas, pode-se 

afirmar que, em média, a região Centro-Oeste apresenta mais vantagens no abastecimento 

com etanol, pois o limite superior do intervalo de confiança é o menor dentre as regiões. 

 

6. Considerações e Conclusões 

 

Constatou-se que o Brasil possui vantagens comparativas para produzir energias 

renováveis, sobretudo o etanol. Porém, não uma vantagem competitiva, uma vez que as 

oscilações dos preços no mercado interno são sensíveis à oferta e à demanda, perfazendo 

nesse aspecto um campo analítico a ser observado quanto à sua complementariedade.  

Os preços nas macrorregiões em sua relação ao etanol hidratado e à gasolina C, 

admitindo-se o limiar 0,7 referente ao desempenho econômico diferenciado pelo motor, 

revelaram que, em sua série histórica analisada num período de 10 anos (2001 a 2010), apenas 

na região Norte demonstrou-se vantajoso o uso da gasolina C. Em contrapartida, com uso da 

ferramenta estatística da análise da variância, apenas no ano de 2009, constatou-se que 

somente a região Centro-Oeste apresentou vantagem para o uso do etanol hidratado.  

Isso leva a inferir a relevância das variáveis qualitativas na análise, pois, ao relacionar 

os preços e compará-los entre as macrorregiões, traz a complexidade em afirmar que nenhuma 

vantagem há em se abastecer com etanol hidratado, exceto para a região Centro-Oeste. Isso 

ocorre, pois se trata de um período no qual o país atingiu seu recorde na exportação do açúcar 

em 24 milhões de toneladas, a produtividade da cana-de-açúcar ficou aquém das expectativas 

por razões de solo e clima e a própria elevação da demanda, sobretudo na região Sudeste, 

onde não se apresentou sua esperada vantagem. Essas considerações qualitativas induzem a 

uma explicação para o comportamento dos preços e suas respectivas vantagens dentre as 

macrorregiões do país. 

E, uma reflexão estendida dos resultados permitiu também analisar que a vantagem do 

uso do etanol hidratado na região Centro-Oeste, decorre de variáveis como frota, bases de 

distribuição, tributos, produção específica e número de usinas produtoras.  
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