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Relegado a segundo plano durante toda a década de 1990 e início dos anos 2000, o mercado 
de álcool combustível encontrou novamente seu rumo e engata uma vigorosa rota de 
crescimento no Brasil, sustentado, sobretudo, pelo aumento do consumo do combustível no 
país, com as vendas dos carros flex. E as exportações do etanol, que eram praticamente traço 
nas estatísticas dez anos atrás, dão sinais de recuperação, puxadas pela demanda americana, 
mesmo com forte lobby internacional contra os biocombustíveis.   
 
"Os EUA são, pelo segundo ano consecutivo, o principal destino do álcool brasileiro", diz Plínio 
Nastari, presidente da consultoria Datagro. A expectativa é de que as usinas exportem 4,8 
bilhões de litros na safra 2008/09, alta de 39% sobre o ciclo anterior. O mercado americano 
deverá absorver dois terços deste volume. União Européia e Ásia, sobretudo o Japão, que tem 
interesse em produzir o álcool em parceria com o Brasil, respondem pelo restante.   
 
Apesar de serem os maiores produtores mundiais de etanol, os EUA não devem conseguir 
suprir sua demanda interna, estimada em 34 bilhões de litros. A produção naquele país está 
estimada em cerca de 30 bilhões de litros. A escalada dos preços do milho, principal matéria-
prima para o etanol americano, tornou o álcool brasileiro super competitivo naquele mercado, 
mesmo com a tarifa de US$ 0,54 por galão e 2,5% de tarifa ad valorem. O álcool chega nos 
EUA a US$ 2,67 por galão. É praticamente mesmo valor que os americanos gastam para 
produzir o álcool deles, em torno de US$ 2,70 por galão. Os custos vão subir ainda mais lá, 
com as fortes chuvas inundando as lavouras de milho.   
 
Nastari não acredita que o governo americano derrube a tarifa de importação do etanol, pelo 
menos no curto e médio prazos. Mas considera que os EUA poderão estimular a entrada de 
álcool de outros mercados, com a criação de salvaguardas, para acirrar a competitividade 
naquele mercado.   
 
Mas, apesar da combinação de fatores positivos para o mercado brasileiro de álcool - consumo 
aquecido no país e recuperação das exportações -, as usinas operam atualmente no vermelho. 
Os custos de produção do álcool hidratado estão em R$ 0,7126 (o litro). No mercado paulista, 
o produto está cotado a R$ 0,63.   
 
Para Nastari, há falhas na comercialização do produto no país, que vão desde a oferta maciça 
do combustível durante os sete meses de safra, a falta de infra-estrutura para armazenagem 
do álcool durante a entressafra, além da necessidade de criação de liquidez para o mercado 
futuro do etanol na BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros). "Há um cenário ajustado de oferta 
e demanda para o álcool no país. Mas essas deficiências na comercialização respondem pela 
forte sazonalidade dos preços ."   
 
Para esta safra, a Datagro estima uma produção de álcool de 26,71 bilhões de litros no Brasil, 
aumento de 19,2% sobre o ciclo anterior. O consumo no mercado interno está estimado em 21 
bilhões de litros. Há dois anos, o consumo era de 1 bilhão de litros mensais. Neste ano, gira 
em torno de 1,8 bilhão de litros, um salto de 80%.   
 

 



 
Leia mais: 
 
Mercado de aguardente espera um novo 'boom'  
 
Com forte tradição, o mercado de aguardente tem seu público cativo no país. O mesmo não 
ocorre fora das fronteiras nacionais, uma vez que o avanço é bem tímido, motivo de frustração 
entre os maiores defensores da cachaça -, bebida tipicamente brasileira e orgulho nacional, 
assim como o álcool combustível.   
 
Mas, na prática, os segmentos de álcool combustível e aguardente, que em comum disputam a 
mesma matéria-prima, a cana-de-açúcar, vivem momentos bastante distintos. Enquanto as 
usinas de álcool experimentam um forte movimento de expansão, dentro e fora do país, por 
conta da crescente demanda pelo combustível renovável, os produtores de aguardente 
trabalham para manter as vendas no mercado interno e se desdobram para fazer da cachaça 
uma commodity internacional.   
 
Restrito a 1 bilhão de litros anuais, o mercado de aguardente está estagnado há pelos menos 
seis anos, segundo César Rosa, diretor do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac). "O pico do 
consumo de cachaça ocorreu em 2002, quando atingiu 1,2 bilhão de litros", diz. A produção de 
álcool combustível baterá 27 bilhões de litros nesta safra.   
 
Então, por que os produtores se mantêm nesse setor? Porque é lucrativo, afirma Rosa, que 
também preside a Indústria Reunidas de Bebidas Tatuzinho-3 Fazendas (IRB), dona das 
marcas Velho Barreiro e Tatuzinho. Os custos de produção para o álcool combustível e o 
aguardente são praticamente os mesmos. Mas, enquanto boa parte das usinas amarga 
margens negativas nesta safra por conta da abundância de matéria-prima, os produtores de 
cachaça têm margens de no mínimo 30%. Isso, se for considerado a produção de aguardente 
convencional. A cachaça artesanal tem margens estratosféricas, dependendo do tempo de 
envelhecimento da bebida. O preço da pinga convencional está em torno de R$ 2,80 no varejo. 
A artesanal sai em torno de R$ 12, mas pode chegar a R$ 300 a garrafa.   
 
Pulverizado, assim como o setor sucroalcooleiro, o segmento da cachaça conta com cerca de 
40 mil produtores no país. "A aguardente perdeu espaço para outras bebidas, como cerveja e 
outros destilados, com o aumento da renda da população", diz Antonio de Padua Rodrigues, 
diretor-técnico da Unica (União da Indústria da Cana-de-Açúcar). Boa parte das usinas 
associadas à Unica foi originalmente produtora de aguardente. Hoje, são poucas as unidades 
associadas que produzem cachaça.   
 
Do total de cana colhida no Brasil, menos de 2% são voltadas à fabricação de aguardente. 
Rodrigues estima que cerca de 10 milhões de toneladas de cana, 70% em São Paulo, são 
destinadas à produção de aguardente. A produção nacional de cana está estimada em torno de 
550 milhões de toneladas.   
 
O mercado de aguardente movimenta cerca de R$ 3,3 bilhões por ano, mas somente o 
segmento de pinga artesanal cresce. Esse setor representa de 15% a 20% da produção total, 
afirma Rosa. O percentual é contestado no mercado. Segundo Alexandre Vagner da Silva, 
presidente da Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade (Ampaq), o 
mercado de aguardente de qualidade chega a responder por até 40% da produção total no 
país. O mercado informal de pinga também prejudica o setor.   
 
Com o consumo estagnado no país, as exportações brasileiras da bebida também não 
deslancham. "As exportações representam uma gota. Ou seja, cerca de 1%", diz Rosa. Dados 
do Ibrac mostram que as exportações de cachaça atingiram US$ 13,83 milhões em 2007, 
recuo de 4%. Em volume, os embarques foram de 9,05 milhões de litros, com queda de 20%. 
As vendas externas neste ano registram recuperação. De janeiro a maio, as receitas com 
exportação ficaram em US$ 6,9 milhões, alta de 37%, em volumes cresceram 46%, para 4,6 
milhões de litros. (MS)   
 



 
 

Leia mais: 
 
O melado "desandou" e daí surgiu a cachaça  
 
Foi assim, meio que por acaso, que uma das mais famosas bebidas do Brasil, a pinga, surgiu 
no mercado. A história, contada de boca em boca, remete aos escravos que trabalhavam nos 
canaviais do país.   
 
Para se obter o melado da cana, os escravos tinham que mexer incessantemente o caldo 
formado pela matéria-prima até que este ganhasse consistência. Um dia, cansados, os 
escravos pararam de mexer o caldo e esse melado desandou. Para não serem castigados, eles 
esconderam o caldo, que no dia seguinte já estava azedo, ou melhor fermentado. Para não 
serem punidos, os escravos pegaram esse caldo azedo, adicionaram ao melado novo e 
continuaram mexendo ao fogo. Mal sabiam eles que esse caldo azedo era o álcool, que levado 
ao fogo evaporava-se no teto dos engenhos e pingava nas costas dos escravos. Daí, o nome 
pinga. Quando a pinga batia nas costas desses escravos, marcadas por chibatadas, ardia. Daí 
o nome aguardente. Quando essa pinga caía no rosto dos escravos e escorria até a boca, eles 
percebiam que essa "goteira" dava uma sensação de alegria e começaram a repetir o 
processo. Vale registrar que o processo de destilação de álcool já era conhecida pelos egípcios 
e que as bebidas destiladas já eram obtidas a partir de outras matérias-primas.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2008, Agronegócios, p. B16. 
 


