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O QUE É

. Lançado em Brasília em dezembro de 2011, 
o “Movimento Mais Etanol” visa detalhar 
e disseminar políticas públicas e privadas 
indispensáveis para:

w O restabelecimento da competitividade do 
etanol no mercado interno

w A retomada do crescimento do setor 
sucroenergético brasileiro

. A adoção dessas políticas é condição 
essencial para que o setor sucroenergético 
volte a crescer em ritmo acelerado, 
ampliando a oferta competitiva de  
cana-de-açúcar, etanol, bioeletricidade  
e outros derivados energéticos

. Só assim o setor poderá continuar 
fornecendo metade do combustível utilizado 
por veículos leves no País e metade de todo 
o açúcar comercializado no mundo
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OBJETIVOS

. Reafirmar a importância do etanol como tema 
estratégico para a economia, o meio-ambiente, 
a geração de empregos e o futuro do País

. Promover o debate e a conscientização sobre 
políticas públicas e privadas fundamentais para 
dobrar, em dez anos, a produção brasileira de 
cana-de-açúcar, priorizando a sustentabilidade, 
a inovação e os ganhos de produtividade

QUEM FAZ 

. O “Movimento Mais Etanol” é uma iniciativa 
do Projeto AGORA, que reúne 19 entidades e 
empresas ligadas à cadeia produtiva da  
cana-de-açúcar, todas engajadas na 
conscientização sobre os impactos 
econômicos, sociais e ambientais do setor 
sucroenergético brasileiro 
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QUEM PARTICIPA

. Além dos integrantes do AGORA, o Movimento 
envolve um amplo leque de participantes:

 
w Agentes e órgãos públicos

w Universidades e Institutos de pesquisa

w Organizações Não-Governamentais

w Parlamentares e Governadores

w Trabalhadores e empresas produtoras de 
etanol, açúcar e bioeletricidade, seus 
parceiros e fornecedores

w Entidades e cidadãos comprometidos com 
o futuro energético, econômico, social e 
ambiental do País

. Contribuem para a mobilização setores-chave 
da cadeia sucroenergética, como as indústrias 
automotiva e de máquinas e implementos, 
distribuidores de combustíveis, revendedores e 
fornecedores de insumos
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HOJE

CONQUISTAS

. O Brasil é reconhecido e elogiado mundialmente 
pelo forte componente renovável de sua matriz 
energética. Hoje, mais de 47% de toda a energia 
utilizada no país vem de fontes renováveis

. O setor sucroenergético tem papel-chave  
nesse quadro: a cana-de-açúcar, matéria-prima 
para a produção de etanol e bioeletricidade, 
é a segunda maior fonte de energia do país, 
respondendo por 18% de toda  
a energia consumida pelo Brasil
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1º PRODUTOR MUNDIAL DE AÇÚCAR 
 25% Produção mundial 
 50% Exportações mundiais

2º PRODUTOR MUNDIAL DE ETANOL 
 20% Produção mundial 
 20% Exportações mundiais

Raio X

Fonte: LMC, F.O.Licht’s, Secex, UNICA e Rais. 

Estrutura produtiva: 430 unidades produtoras 
Produtores de cana-de-açúcar: 70.000 
Empregos diretos: 1,2 milhão 
PIB setorial: US$ 48 bilhões 
Exportações: US$ 15 bilhões 
Bioeletricidade: 1.100 MW médios exportados 
para a rede elétrica nacional (3% do total)
Presença na Matriz Energética: 
produtos da cana respondem por 
18% do total (2° fonte do país)



9

h
o

je



10

COMPETITIVIDADE PREJUDICADA

. Sucessivos cortes na CIDE (Contribuição  
de Intervenção no Domínio Econômico) 
reduziram a carga tributária sobre a gasolina  
de cerca de 47% do preço de bomba em  
2003 para 35% hoje.

. Para o etanol, o peso médio dos tributos 
permanece inalterado: 31%.

. Como o valor energético do etanol é 30% 
inferior ao da gasolina, o consumidor hoje paga 
mais imposto por quilômetro rodado sobre o 
combustível limpo e renovável, o etanol, do 
que sobre a gasolina.
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DESAFIOS

CRESCIMENTO VIGOROSO 
INTERROMPIDO EM 2008

. O retrato da última década mostra crescimento 
acelerado do setor sucroenergético de 10,4% 
ao ano, fortemente estimulado pelo sucesso do 
carro flex, lançado em 2003

. O crescimento desacelera após a crise financeira 
de 2008. Causas:

w Investimentos se voltam para a compra de 
empresas em dificuldades

w Graves problemas climáticos afetam sucessivas 
safras

w Aumento acentuado nos custos de produção 
do etanol e perda de competitividade perante 
a gasolina
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SEM CRESCIMENTO, 
A DEMANDA NÃO SERÁ ATENDIDA

Premissas para 2020

. Diante das estimativas de crescimento da frota 
brasileira de veículos leves e de motocicletas, o 
País precisará dobrar a oferta de combustíveis 
para atender a demanda em 2020

. Ampliar o uso de etanol, dos atuais 36% para 
50% do total de veículos “ciclo Otto”

. Elevar as exportações de etanol para os 
Estados Unidos até o teto estabelecido na 
legislação americana para biocombustíveis 
avançados: 13,2 bilhões de litros anuais

. Atender à demanda crescente por etanol para 
“outros fins”: 5 bilhões de litros anuais

. Atender o consumo doméstico e manter 
50% de participação brasileira no mercado 
internacional, como maior exportador de 
açúcar do mundo
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EVOLUÇÃO DA CANA E DE SEUS PRODUTOS

Projeções para a indústria 
de cana-de-açúcar brasileira

2010/11 2020/21

Produção Cana-de-Açúcar 
(milhões t)

620 1.206

Açúcar (milhões t) 38,0 51,1

Mercado doméstico 10,8 13,7

Mercado externo 27,5 37,4

Etanol (bilhões de litros) 27,4 70,0

Mercado doméstico 25,4 57,0

Mercado externo 1,9 13,0

Frota flex (% total) 51% 81%

Bioeletricidade (GW médio) 1,0 15,3

Matriz elétrica (%) 2% 18%

. Para atender à demanda estimada até 2020,  
será preciso dobrar a produção brasileira de 
cana-de-açúcar, de 555 para 1,2 bilhão de 
toneladas por ano até 2020

. Isto exigirá a construção de 120 novas usinas 
de 3,5 milhões de toneladas de capacidade de 
moagem cada
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. A abertura de importantes mercados como 
o dos Estados Unidos, que eliminou tarifa de 
importação em 2011, representa oportunidade 
crescente no plano global para o etanol 
brasileiro

. Avanços tecnológicos resultarão em novos 
usos para o etanol de cana, contribuindo para 
ampliar ainda mais a demanda: bioplásticos, 
diesel, bioquerosene de aviação e química fina,  
entre outros

. Bioeletricidade: com 550 usinas usando 
plenamente a energia do bagaço e da palha,  
o potencial de exportação de bioeletricidade 
para a rede de distribuição será superior a 
15.000 MW médios em 2020, o equivalente a 
três hidrelétricas do porte de Belo Monte

. A expansão da produção de cana depende 
fortemente do restabelecimento da 
competitividade do etanol hidratado 
carburante no mercado doméstico. O hidratado responderá por quase 40% da 
produção total de cana estimada para 2020, 
contra 25% hoje.
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PRINCIPAIS RESULTADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Expectativas até 2020, 
se concretizada a expansão do setor:

. PIB: deve praticamente dobrar, de US$ 48 
bilhões para US$ 90 bilhões

. Exportações: aumento dos US$ 15 bilhões 
exportados na safra 2011/12 para US$ 26 bilhões

. Empregos: acréscimo de 350 mil postos diretos 
e outros 700 mil empregos indiretos

. Requalificação: entre 20 e 25 mil trabalhadores 
serão requalificados por ano, pelo menos  
um terço deles ex-trabalhadores manuais da 
cana-de-açúcar (plantio e colheita)

. Tecnologia: com a introdução do etanol de 
segunda geração, aumento de produtividade  
dos atuais 7.100 litros para 12.000 litros de  
etanol por hectare 

. Impactos positivos: o crescimento da 
produção exigirá cerca de 11 mil novos tratores, 
plantadoras e colhedoras, além de 10 mil 
caminhões
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FORTE ESTÍMULO 
À ECONOMIA DE BAIXO CARBONO

. Emissões evitadas: o consumo de mais etanol 
e bioeletricidade  aumentará a redução nas 
emissões de gases causadores do efeito estufa, 
dos atuais 46 milhões de toneladas de CO

2
 e 

equivalentes para 112 milhões de toneladas por 
ano em 2020

. Apenas o crescimento na redução das emissões 
de CO

2
 até 2020 (66 milhões de toneladas por 

ano) corresponde a 35% das metas para o setor 
energético estabelecidas pela Política Nacional 
de Mudança do Clima

. O uso de etanol e da bioeletricidade já contribui 
para reduzir em 10% as emissões anuais 
brasileiras de gases causadores do efeito estufa. 
Esse percentual subirá para 18% em 2020

. Considerando apenas os setores de transporte  
e eletricidade, as emissões evitadas atingem 22% 
ao ano, podendo chegar a 43% em 2020

. Todos esses dados e impactos positivos ganham 
relevância com a proximidade da Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a RIO + 20, que acontece entre 20 e 
22 de junho
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PARA RETOMAR A COMPETITIVIDADE

AÇÕES NECESSÁRIAS / Poder público:

. Planejamento estratégico da matriz brasileira 
de combustíveis, com indicações sobre 
o crescimento desejável dos diferentes 
combustíveis, permitindo maior previsibilidade 
aos agentes;

. Marco Regulatório: políticas públicas 
estruturantes e sustentáveis, em especial 
tributárias, que de fato reconheçam os benefícios 
do etanol frente aos combustíveis fósseis;

. Incentivos a Greenfields (novos projetos) 

. Bioeletricidade: leilões dedicados à biomassa, 
facilitação do processo de conexão e 
desoneração tributária da aquisição de 
equipamentos;

. Investimentos em inovação e tecnologia: 
apoiar o esforço de P&D para buscar aumentos 
expressivos de produtividade e redução dos 
custos agrícolas e industriais;

 
AÇÕES NECESSÁRIAS / Setor privado:
 . Redução de custos com ganhos de eficiência e 

produtividade

. Desenvolvimento e disseminação de novas 
tecnologias.
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REALIzAçãO

Projeto AGORA
PRODUçãO E EDIçãO DE CONTEúDO

CDN Comunicação Corporativa
DESIGN GRáfICO

LUC Comunicação Integrada

Distribuição gratuita

Todos os direitos reservados ao Projeto AGORA

CONTATOS

Projeto AGORA
Av. Brigadeiro faria Lima, 2179 – 9º andar

Jardim Paulistano . São Paulo . SP . 01452-000

fone: (55 11) 3093-4949

fax: (55 11) 3812-1416

www.projetoagora.com.br

CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Carlos Magno De Nardi 

(5511) 3643-2823

magno@cdn.com.br

Elizabeth Alves

(55 11) 3643-2707

bethalves@cdn.com.br

Brasília
Valderez Caetano

(55 11) 3704-7628

valderez.caetano@cdn.com.br








