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RESUMO

Atualmente sustentabilidade, redução da emissão de gases de efeito estufa e a necessidade de
uma matriz energética mais limpa são temas largamente discutidos em todas as esferas seja
econômico- financeira ou como uma questão responsabilidade social, o que desperta um
grande interesse das empresas e nações, na busca de alternativas que atendam plenamente as
questões econômico-financeiras como também as de responsabilidade social. Os chamados
"combustíveis limpos" ou "combustíveis renováveis" são hoje a principal alternativa que
possibilita atender da melhor maneira a crescente demanda, de forma limpa e mais barata, se
comparado com os combustíveis fósseis. Nesse cenário, Brasil e Estados Unidos despontam
como principais investidores e principais produtores de etanol, a partir da cana-de-açúcar e do
milho respectivamente, tendo um domínio quase que pleno no mercado mundial, com uma
produção somada que ultrapassa 70% de tudo que é produzido. Por se tratar de um mercado
em constante crescimento, outros países já começam a investir nas mais diversas formas de
produzir etanol, o que gera uma maior concorrência e uma necessidade de se tornar cada vez
mais competitivo. Dois fatores importantes para se ter essa competitividade no mercado são a
produção e a logística que possibilitem com que o produto chegue ao usuário final no melhor
preço possível. Este trabalho busca determinar, na comparação entre Brasil e Estados Unidos,
qual dos países possui, confrontando produção e logística, um produto com menor custo total~
que possibilite uma maior competitividade no mercado mundial de etano!. Será realizada
pesquisa para obtenção de dados referentes a custos envolvidos no plantio e colheita, na
produção, nos modos de transporte utilizados, buscando determinar por meio de um resultado
quantitativo, possíveis soluções para a questão abordada. A abordagem da pesqllÍsa limita-se a
não utilizar dados referentes a custos de terminais e movimentação de cargas, o que será
proposto para novo estudo.

Palavras-Chave: Logística, Produção, Etanol, Cadeia de Suprimentos.
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ABSTRACT

Currently Sustainability, reduction of emission of greenhouse gases and the need for more
clean energy sources are widely discussed topics in alI spheres, whether economic, financiaI
or social responsibility as an issue which arouses great interest of companies and nations,
seeking alternatives that fully meet the economic and financiaI issues but also social
responsibility. The so-called "clean fuel" or "renewable fuels" are now the main alternative
that provides the best way to meet growing demand, cleanly and cheaply, compared with
fossil fuels. In this scenario, United States and Brazil are emerging as major investors and
major producers of ethanol from sugar cane and maize respectively, with an area almost fuIl
on the world market, coupled with an output exceeding 70% of alI that is produced. Because it
is a market in constant growth, other countries have begun to invest in various ways to
produce ethanol, which creates more competition and a need to become increasingly
competitive. Two important factors to be so competitive in the market are the production and
logistics to enable that the product reaches the end user the best possible price. This paper
seeks to determine the comparison between BraziI and the United States, which countries
have contrasting production and logistics, a product with a lower total cost, enabling greater
competitiveness in the global market for ethanol. Research will be conducted to gather data
concerning the costs involved in planting and harvesting, production, modes of transport used
and to determine through a quantitative result, possible solutions to the issue addressed. The
research approach is limited to not use data on costs and terminal handling charges, which
will be proposed for further study.

Keywords: Logistics, Production, Ethanol, Supply Chain.
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1 INTRODUÇÃO

Os chamados biocombustíveis, ou combustíveis renováveis, são hoje a parte da matriz

energética de maior crescimento mundial seja por conta de seu baixo custo de produção, se

relacionado com outros combustíveis como os fósseis, por exemplo, ou principalmente por

questões ambientais ligadas à também crescente preocupação com a redução na emissão de

gases poluentes.

Dentre os países com maior destaque nesse cenário, encontram-se Brasil e Estados

Unidos como os maiores produtores alcançando mais de 70% de todo etano I do planeta,

(PETROBRAS, 2007).

Os biocombustíveis podem ser extraídos de diversas fontes como: beterraba, canola,

dendezeiro, milho, cana-de-açúcar, etc. No Brasil a produção é voltada para a extração a partir

da cana-de-açúcar por conta das condições de terra e clima favoráveis para tal plantio, além

de se obter uma produção com menos área plantada, se comparado com o milho por exen1plo.

Já nos Estados Unidos a produção é a partir do milho por se tratar de um produto que melhor

se adéqua as condições de terreno e clima do país, necessita de uma maior aérea para se

produzir, comparando-se com a cana-de-açúcar. A produção brasileira concentra-se no centro-

sul do país, principalmente no estado de São Paulo e a produção americana concentra-se no

centro-norte principalmente no estado de Iowa.

Uma logística eficiente é fator primordial que contribui para as questões de custos do

produto e tem impacto direto no valor do produto final, pois a redução nesses custos pode ser
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um diferencial importante que poderá determinar uma melhor posição no mercado exportador

do produto.

A logística brasileira do etanol ocorre principalmente pelo modo rodoviário e em

menor escala em outros modos como ferroviário, hidroviário e dutoviário, sendo deficiente

em todos os modos por questões de infraestrutura. A logística americana para transporte do

etanol tem como seu ponto principal a distribuição por ferrovias, tendo uma boa infraestrutura

que atende plenamente à demanda, além de contar com os outros modos (hidroviário e

rodoviário) que possuem também uma boa infraestrutura.

O crescimento acelerado da demanda mundial de etanol faz com que os produtores

tenham cada vez mais um mercado competitivo onde a redução nos custos logísticos pode ser

um grande diferencial para se ganhar mercado e ter melhores retornos.

1.1 Etanol brasileiro e americano

O Brasil foi um dos percussores na política de formas alternativas de combustíveis

para sua matriz energética. Durante a década de 1970 quando houve a chamada "crise do
,

petróleo", o governo nacional criou o Programa Nacional do Alcool "Proálcool", que por

conta da crise tinha como finalidade a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Esse

programa reduzia a dependência do petróleo, que era importado, criando um mercado

adicional para os produtores de açúcar. Dessa forma incentivava também a produção da

indústria automobilística no desenvolvimento e fabricação de carros que na época eram

movidos exclusivamente a álcool (Banco de Cooperação Internacional do Japão - BClJ,

2006).

Na década de 1990 houve um crescimento nas exportações de açllcar, o que causou

escassez na produção de etanol, comprometendo os objetivos do programa e dessa forma

reduzindo o consumo desse combustível, o que perdurou até meados de 2003. Uma nova

mudança de cenário ocorreu com o surgimento dos carros flex ou bicombustíveis, permitindo

o uso de etanol, gasolina, ou a mistura de ambos, dando uma nova força à produção do etanol,

que se torna mais viável economicamente para os consumidores em relação à gasolina, o que

ocorreu também no cenário internacional havendo um grande crescimento na utilização do

etanol.

O início da utilização de etanol nos Estados Unidos ocorreu no início do século 20,

embora o programa norte-americano de produção tenha ocorrido em 1970 quando começara a
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crise do petróleo, que afetou fortemente a principal potência mundial. Na década de 1980 o

etanol americano, adicionado à gasolina passa a ser utilizado em maior escala, aumentando

assim sua produção. Esse aumento na produção se deve também a políticas governamentais,

com incentivos para uso do combustível puro, não apenas o adicionado a gasolina, que

ocorreu em 2005. Dessa forma foi criado o E85, um combustível com 85% de etanol e 150/0

de gasolina. Outros fatores importantes são o aumento nas áreas de plantio de milho e a

melhoria da produtividade por hectare (MME, 2008).

1.2 Objetivo Geral

o objetivo desse trabalho é verificar, por meio de pesquisa bibliográfica e análise de

dados estatísticos relacionados a produção e a custos logísticos, entre Brasil e Estados Unidos

qual o país que possui um menor custo total para o etanol.

1.3 Objetivos Específicos

• Apresentar custos de produção e logísticos de etanol no Brasil.

• Apresentar custos de produção e logísticos de etanol nos Estados Unidos.

• Verificar entre os dois países qual possui o menor custo total.

1.4 Problemática

o mercado mundial de etanol possui, atualmente, grande valor econômico para as

nações produtoras e também de grande contribuição para a redução de gases poluentes na

atmosfera por se tratar de um bio-combustível. Para se ter uma boa posição nesse mercado.,

cada vez mais competitivo, é necessário que se esteja em conjunto, uma produção eficiente e

também uma logística que possa atender a crescente demanda do produto. Dessa forma, será

determinado o menor custo total entre os países analisados, respondendo a seguinte questão:

Entre Brasil e Estados Unidos, quais elementos propiciam ao país menor custo total na

produção e distribuição do etanol?
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1.5 Justificativa

Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de etanol, o Brasil produzindo a

partir da cana-de-açúcar e os Estados Unidos extraindo do milho. Busca-se determinar qual

país possui uma melhor eficiência produtiva e logística que resultarão num menor custo total

do produto como fator que pode ser decisivo para obtenção de melhores resultados no

mercado mundial.

1.6 Delimitação do Tema

o presente trabalho analisará a produção brasileira de etanol em relação a custos

gerais de plantio e colheita, produção por hectare e seus custos logísticos de distribuição

utilizando os principais modos (ferroviário, dutoviário, hidroviário e rodoviário), sendo

comparados com o mesmo processo norte-americano, sem considerar custos de terminais e

movimentações de carga.

1.7 Metodologia

Segundo Gil (1991), as pesquisas podem ser classificadas segundo sua natureza,

abordagem, objetivos e procedimentos. Este trabalho será elaborado conforme descrito a
.seguIr.

Natureza da pesquisa: - Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação

prática dirigida à solução de problemas específicos.

Abordagem: - Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer

o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-

padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.).

Objetivos: - Pesquisa Exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema

com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico;

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado;

análise de exemplos que estimulem a compreeI1são.

Procedimento: - Pesquisa Bibliográfica e documental: elaborada a partir de material já

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com

material disponibilizado na Internet.
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Será feita uma pesquisa de natureza Bibliográfica e Documental aplicada para

obtenção de dados estatísticos de produção, custos envolvidos, modos de transporte

utilizados, pesquisados junto aos produtores, governo e empresas do ramo tanto no Brasil

quanto nos Estados Unidos, como também fontes bibliográficas especializadas no assunto, de

forma a determinar, através de um resultado quantitativo, possíveis soluções para o problema

apresentado.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cadeia de Suprimentos

Para a American Production Inventory Control Society - APICS (1995), uma cadeia

de suprimentos pode ser definida como:

1. Os processos que envolvem fornecedores-clientes e ligam empresas desde a fonte

inicial de matéria-prima até o ponto de consumo do produto acabado;

2. As funções dentro e fora de uma empresa que garantem que a cadeia de valor

possa fazer e providenciar produtos e serviços aos clientes (Cox et aI. ~1995).

Para o Supply Chain Council uma Supply Chain abrange todos os esforços envolvidos

na produção e liberação de um produto final, desde o (primeiro) fornecedor do fornecedor até

o (último) cliente do cliente. Quatro processos básicos definem esses esforços, que são: o

Planejar, o Abastecer, o Fazer e o Entregar.

Uma Supply Chain (SC) pode ser definida como todas as atividades associadas com o

movimento de bens desde o estágio de matéria-prima até o usuário final, (Quinn, 1997). Em

outra definição, uma SC representa uma rede de trabalho (network) para as funções de busca

de material, sua transformação em produtos intermediários e acabados e a distribuição desses

produtos acabados aos clientes finais (Lee e Billington, 1993). Supply Chain é uma rede de

entidades na qual o material flui. Essas entidades podem incluir fornecedores,

transportadores~ fábricas, centros de distribuição, varejistas e clientes finais (Lummus e

Albert, 1997). Uma SC pode ser definida como uma rede de organizações que estão

envolvidas através das ligações a jusante (downstream) e a lTI011tante (upstrealn) nos
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diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e serviços

liberados ao consumidor final (Christopher, 1998). Mais estritamente falando, uma se não é

apenas uma cadeia de negócios com relacionamentos "um a um", mas uma rede de múltiplos

negócios e relações (Lambert et al., 1998). Uma se também pode ser definida como o

conjunto de três ou mais entidades (organizações ou indivíduos) diretamente envolvidas nos

fluxos a montante ou ajusante de produtos, serviços, financeiro e de informação, desde a fonte

primária até o cliente final (Mentzer et aI., 2001).

.fvlatéria .. ': :
.ptiJ.TIil .

GompOl1errtes·
pré.:.mo,ntados

Suprimento da
manufatura

", .

··:·:<:0:d9·
varejista Distribuição

física

Cons u rhtdor:
... Fi·na! ...

Fonte: Novaes (2001)
Figura 1 - Elelllentos da cadeia de suprimentos.
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BaIlou (2006) define a cadeia de suprimentos como um conjunto de atividades

funcionais que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual matérias-primas vão

sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor. É preciso

ter em vista que fontes de matérias-primas, fábricas e pontos de vendas nem sempre tem a

mesma localização, existe uma sequência de etapas de produção e logísticas, que podem ser

repetidas até um produto chegar ao mercado, conforme demonstrado na Figura 2.

~ ..

Transporte Armazenaoem..., Tran ::::"O r"1.o_ (~\.•."V ".....,, Cilenteia

t

t
inforrnaçao

c~·o··:; a llCa

Trar:c:oo:ir.:>
''''' I 'V:," • ,\J

t
.~--

Arrnazenamento Transoorte
I

Vendedores/pJar1las/portos

Fonte: BaIlou (2006)
Figura 02 - Elementos da cadeia de suprimentos.

A Figura 3 simboliza que a empresa foco tem um conjunto de fornecedores que atua

diretamente com ela (jirst tier suppliers), outro conjunto de fornecedores desses fornecedores

(second tier suppliers) e assim por diante. Da mesma forma, a empresa foco possui um

conjunto de clientes com os quais se relaciona de forma direta (simbolizados pelos

distribuidores) e outro com os quais se relaciona de forma indireta (simbolizados pelo

varejista e pelo cliente final). A Figura 3 indica também os dois sentidos básicos dos

relacionamel1tos que a empresa foco pode conduzir. São eles:

• montante (upstream): no sentido de seus fornecedores;

• jusante (downstream): no sentido do cliente final.
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Fornecedor
de segunda
camada

Fornecedor
de primeira
camada

Cliente de. .
primeira
camada

Cliente de
segunda
camada

[][]O

Fornecedor
(Second Tier
Supp!ier)

Fornecedor Empresa Distribuidor
(First Tier (Foco ou Focal)
Supplier)

Varejista Cliente
final

Sentido Montante
(Upstream)

Sentido Jusante
(Downstream)

Fonte: Pires (2009)
Figura 03 - Elementos da cadeia de suprimentos.

Alguns autores na área logística preferem utilizar a expressão Rede de Suprimentos

(Supply Network), ao invés de Cadeias de Suprimentos (Supply Chain) por se pensar que uma

se não é uma cadeia de negócios com relacionamentos um a um, mas uma rede de trabalho

(network) com múltiplos negócios e relacionamento (Lambert, 2003).

O termo cadeia (chain) é uma metáfora imperfeita para tratar das questões

consideradas no contexto da Supply Chain Management SCM, visto que elas raramente

apresentam um comportamento linear. Sugerem que o uso de rede de suprimentos (supply

network) seria mais apropriado, mas reconhece que o termo supply chain tornou-se de fato

muito popular e seria muito simplista, linear e unidirecional, enquanto que o termo supply

network descreve as ligações laterais, os loops reversos, as trocas em duas direções e

posiciona a empresa focal como ponto de referência (Lamming et ai., 2000).

Nesse sentido, uma supply network seria formada por um conjunto de supply chains,

enquanto que a lógica da cadeia remete-se, segundo Lamming et aI. (2000), a uma seqüência

linear de processos e/ou atividades executadas em uma ordem bem definida a lógica da rede

remete-se a uma estrutura mais complexa em que raramente existe uma linearidade na

execução dos processos e/ou atividades e o contato com o cliente final l1ão tel1de a ser

exclusivo do elo final da rede (até porque muitas vezes fica difícil definir qual é esse elo
,

final). E por isso que o termo cadeia tem sido utilizado majoritariamente para a área de

manufatura, e é exatamente onde ele se adapta melhor. Já o termo rede parece representar

melhor diversas situações da área de serviços, visto que o atendimento a um cliente final é

feito, muitas vezes, de forma complementar por diversos elos da rede.
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2.2 Planejamento Logístico da Cadeia de Suprimentos

Segundo BaIlou (2006) o planejamento estratégico procura resolver problemas como

níveis de serviço ao cliente, localização de instalações e decisões sobre o transporte entre

outros, tendo cada um, um impacto significativo para o sistema. Os níveis de serviço ao

cliente quando são mínimos possibilitam um número menor de locais de estocagem e

transportes mais baratos, enquanto que bons serviços significam o oposto, valendo ressaltar

que, quanto mais pressionados os limites desses serviços, maiores serão os custos logísticos,

sendo a principal meta em termos de planejamento, a determinação de níveis apropriados.

Para a localização de instalações é preciso determinar o número, localização e tamanho das

instalações o que pesa nos custos totais de distribuição, determinar, então, a alocação de

custos mais baixa ou alternativa de maior lucratividade é a essência da estratégia de

localização das instalações. Decisões sobre transporte envolvem seleção de modos, volume de

cada embarque, rotas e programação, pesando fatores como distancia entre armazéns, clientes

e fábricas e os níveis de estoque também dependem das decisões de transporte.

Existe ainda, segundo BaIlou (2006), o conceito de custo total que constittü peça

central para o escopo e o projeto do sistema logístico e a análise de compensação (trade-o.ff),

que leva ao conceito do custo total, onde a compensação do custo é o reconhecimento de que

os padrões de custos das várias atividades da empresa frequentemente revelam características

que as colocam em conflito mútuo. O gerenciamento desse conflito é feito lnediante um

equilíbrio entre as atividades de maneira que sejam coletivamente otimizadas. Qua11dose

escolhe um serviço de transporte, o custo direto desse serviço e o efeito indireto do custo

sobre os níveis de estocagem no canal logístico - decorrentes dos diferentes índices de

desempenho dos transportadores - estão em conflito mútuos. A opção econômica mais

adequada ocorre no ponto em que a soma de ambos os custos é mais baixa, como mostrado na

linha pontilhada (Figura 4). Escolher um serviço de transporte com base em tarifas e maior

rapidez na entrega nem sempre é o melhor método, sendo importante a gestão do conflito de

custos.
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Figura 04 - Curvas de Custo de Transporte e Total.

Segundo BaIlou (2006), antes do Supply Chain Management (SeM), dava-se muita

ênfase à garantia da qualidade, não só do produto, como também dos serviços associados

(entrega, atendimento pós-venda etc.). Paralelamente, e como decorrência da forte competição

entre as empresas, passou-se a buscar a redução de custos em todos os níveis e de forma

sistemática. Na moderna concepção do SeM, a satisfação desses dois objetivos é considerada

UlTI fato consumado, ou seja, admite-se que essa condição já foi plenamente atingida dentro da

empresa. Isso porque tal padrão é o mínimo que se considera adequado para atuar

competitivamente no mercado globalizado. Dessa forma, as empresas que ainda não

conseguiram implantar um controle de qualidade adequado, ou que vêm apresentando níveis

de custo acima da prática de seu setor, dificilmente conseguirão atuar de forma integrada e

com sucesso na cadeia de suprimento otimizada.

2.3 Cadeia produtiva

o conceito de cadeia de suprimentos também costuma ser confundido ou utilizado de

forma indistinta com o conceito de Cadeias Produtivas ou Cadeias de Produção não existindo

um "padrão" na utilização desses termos, mas alguns usos podem ser considerados

relativamente consolidados.
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Segundo Novaes (2001) o termo cadeia produtiva é geralmente usado para referir-se

ao conjunto de atividades que representam genericamente determinado setor industrial. Por

exemplo, a cadeia produtiva da indústria automobilística, da indústria de calçados, da

indústria de computadores, da indústria alimentícia, da indústria têxtil etc. Em outras palavras,

o termo cadeia produtiva vem sempre acompanhado de um "complemento" que designa um

determinado setor industrial.

O conceito de analyse de jiliêre desenvolvido na França durante a década de 1960

provavelmente seja o que mais se aproxima do que chama-se de cadeias produtivas. Filiêre,

traduzido para o português pela expressão "cadeia produtiva", é apontado por Zylbersztajn

(2000) como o aparelho que concerne a ligação entre os agentes e as operações que

contribuem à formação e transferência do produto até seu estado final de utilização,

enfocando a dependência dentro do sistema como um resultado da estrutura de mercado ou de

forças externas. Mas, o termo é freqüentemente relacionado com o setor agroindustrial. Tal

constatação é explicada por Batalha e Silva (2001), onde embora o conceito de Filiêre não

tenha sido desenvolvido especificalnente para estudar a problemática agroindustrial, foi entre

os economistas agrícolas e pesquisadores ligados aos setores rural e agroindustrial qlle ele

encontrou seus principais defensores. Batalha e Silva (2001) define ainda como a análise

estrutural e funcional dos subsistemas e de sua interdependência dentro de um sistema

integrado, o que, apenas lembrando, se encaixa perfeitamente na chamada visão sistêmica. De

certa forma, o conceito de meso-análise insere-se no espaço intermediário entre a

macroeconomia e a microeconomia, ou seja, entre seu nível macro e agregado e o nível das

empresas, dos clientes etc.

Uma cadeia de suprimentos pode fazer parte de uma ou de várias cadeias produtivas,

dependendo das características e seus produtos finais envolvendo sempre todas as atividades

associadas com o movimento de bens, desde o estágio de matéria-prima até o usuário final.
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3 PRODUÇÃO DE ETANOL BRASIL X ESTADOS UNIDOS

3.1 Plantio e Colheita

Brasil e Estados Unidos possuem a maior porcentagem da produção mundial de

etanol. O Brasil possui 33,50/0e Estados Unidos 38,3%, totalizando mais de 70% da produção

mundial (PETROBRAS, 2007). Ainda segundo a mesma fonte, há a perspectiva de aumento

não só na produção brasileira e americana, mas na produção mundial como um todo, que foi

de 35,3 bilhões de litros no ano de 2005, podendo chegar a 77,3 bilhões de litros no ano de

2010.

Segundo o BCIJ (2006), a produção brasileira de etanol é feita a partir da cana-de-

açúcar, tendo como áreas principais de produção o litoral do Nordeste do país, o interior do

estado de São Paulo e o noroeste do estado do Paraná, além dos estados do Mato Grosso do

Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. O cultivo da cana-de-açúcar até a exportação e

comercialização do etanol, engloba ampla cadeia produtiva e que envolve diversos processos

com produção de dois tipos de etanol: o álcool anidro e o álcool hidratado. O primeiro é

utilizado como combustível aditivo dos veículos movidos a gasolina; o segundo é utilizado

nos veículos a álcool. Além de ser utilizado como combustível, o etanol com destilação

especifica é empregado também na indústria alimentícia, como na fabricação de bebidas. A

figura 05 mostra como acontece todo o processo desde o plantio até o consumo.
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Fonte: Banco de Cooperação Internacional do Japão (2006)
Figura 05 - Processo de fabricação de etanol a partir da cana de açúcar.

A produtividade média da cana-de-açúcar em todo o país é de 71,42t1ha, sendo que a

média das regiões Sudeste, Centro Oeste e Sul sobrepuseram este número enquanto nas

regiões Norte e Nordeste este percentual ficou abaixo da média segundo (Lampe, 2006).

A produção norte americana é feita a partir do milho e se concentra na região central

do país sendo produzida em mais de vinte estados. Os maiores produtores são os estados do

Iowa, Nebraska, Illinois, Minessota, South Dakota, Indiana. A produtividade média da

lavoura de milho nos Estados Unidos é de 8:t88t1ha, (lampe, 2006).

O processo de fabricação do etano] a partir do milho tal como no processo de

produção a partir da cana, resulta em outros produtos com distintas utilidades, conforme

apresentado na Figura 06.
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Fonte: Departamento de Energia dos Estados Unidos (20101
Figura 06 - Processo de fabricação de etanol a partir dp milhc o
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Com relação ao plantio, a cana-de-açúcar apresenta uma produtividade superior de

matéria prima, com produtividade por hectare de 71,42 toneladas por hectare enquanto que o

milho apresenta apenas 8,88 toneladas por hectare. Q ando se compara o rendimento em

litros por tonelada de etanol, o milho tem vantagem 371 litros contra 90 da cana. Dessa forma

o produto brasileiro leva certa vantagem, pois consegue uma maior produção com uma menor

utilização de terras (BCU, 2006).

3.2 ProduçãoBrasileira

A figura 07 apresenta as principais regiões de produção da cana de açúcar no Brasil.

Para a produção, há flexibilidade estrutural, pois a us·nas podem produzir diferentes

percentagens de etanol ou açúcar de en endo dos p eços de ,mercado. O governo pode

aumentar ou diminuir a porcentagem de etano contida na gasolipa, que atualmente está em

20% podendo ser de até 25%, (Dantas Filho, 2007). Outro aspecto, e parece ser ° mais

importante para o futuro da produção de etanot é o crescente mercado de carros fleJfuel, além

do crescimento de vendas de automóveis.
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Fonte: .nistério de inas e Energia (2008)
Figura 07 - sinas de Etanol brasileiras.
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o Brasil possui vantagens naturais para produção do etanol, tais como grande

disponibilidade de terra arável (cerca de 100 milhões de hectares distribuídos distantes dos

biomas naturais - Amazônia) e condições tanto de solo quanto climáticas, propícias à cultura

da cana-de-açúcar (Ministério de Minas e Energia, 2008).

O Brasil utiliza apenas sete milhões de hectares para o plantio dessa cultura, sendo

cerca de 50% para a produção de etanol e o restante para a de açúcar. Essa área representa

apenas 1% do total utilizado para plantios no Brasil, (Ministério de Minas e Energia, 2008).

A área plantada para a safra 2007/2008 foi de 6,96 milhões de hectares, com uma

produtividade média de 78.969 l(g de cana-de-açúcar por hectare, (CONAB, 2007 Apud

Ministério de Minas e Energia, 2008. o entanto, há possibilidade de expansão dos plantios

energéticos no país, visto que, existem 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 atendido os

dispositivos legais e normativos referentes ao uso e ocupação do solo (MAPA, 2007 Aplld

Ministério de Minas e Energia, 2008).

3.3 Produção Americana

Nos Estados Unidos o etanol é produzido a partir do milho com quase 74 milhões de

hectares de grãos de milho colhidos em 2004, sendo que a maior parte do etanol é produzida

no centro do país cerca de 90%, com destaque para o estado de Iowa, (Dantas Filho 2008).

A Figura 08 mostra a distribuição das usinas americanas de etanol, classificada em

existentes e em construção.
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Em construção,- ] Existentes

Fonte: U.S.Departament cf Agriculture (2007)
Figura 08 - Usinas de Etanol americanas.

A capacidade industrial instalada de produção americana de etanol era, em janeiro de

2001, de 7,3 bilhões de litros anuais, alcançando 20,8 bilhões de ~itros para o mesmo mês de

2007. Em maio de 2008, a capacidade instalada americana chegou a 32,9 bilhões de litros que,

somada à capacidade das novas usinas em construção, poderá alcançar 51,5 bilhões de litros
.anuaIS.
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4 LOGÍSTICA DO ETANOL BRASIL X ESTADOS UNIDOS

A logística é uma especialidade que tem sob sua competência o planejamento,

implementação, gestão e controle dos fluxos de informação relacionados à movimentação de

materiais e produtos dentro das organizações participantes de uma mesma cadeia. Ela é

importantíssima para a criação de ambiente de satisfação plena dos clientes (Novaes, 2001).

A logística é o processo de gerenciar estrategicàmente a aquisição, movimentação e

armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informação correlatos),

com a organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar a lucratividade

presente e futura, pelo atendimento de pedidos a baixo custo (Christopher, 1997).

No processo logístico uma das atividades que demanda recursos é a distribuição que~

segundo Caixeta Filho (2001), é o ramo de logística empresarial que trata da movimentação,

estocagem e processamento de pedidos dos produtos da empresa. O tipo de distribuição

depende, em grande parte, da natureza do produto movimentado, do padrão de sua demanda,

dos custos relativos das várias opções de distribuição física e das exigências de nível de
.

serVIço.

Para o transporte de etanol num cenário competitivo, a logística assume uma grande

importância pois poderá ser fundamental para a determinação de um menor custo total do

produto. Sendo assim deve-se conhecer bem os modos de transporte que poderão ser

utilizados, como também os custos relacionados.
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4.1 Logística Brasileira de Etanol

No Brasil, a maior parte do etanol produzido é transportado por via rodoviária em

função da localização das usinas muito dispersas encarecendo seu transporte. Menos de 1

bilhão de litros, 6,24% do total, é feito via dutos, e são principalmente, dirigidos aos portos

para exportação; para 70% do total, é utilizado o modo rodoviário (Dantas Filho, 2008). O

fluxo de transferência, que está ligando pontos de alto volume de carga, utiliza ferrovias e

rodovias; somente na região norte do pais o modo hidroviário é utilizado, porém, o volume de

cargas não é alto. Como exemplo, segundo Dantas Filho (2008), em São Paulo, que é o maior

mercado regional, dados mostram que em 2005 no fluxo de transferência 7% do volume total

utilizou ferrovias, dutos transportaram 0,8%, sendo o restante - 92,2% - feito via rodoviária.

4.2 Logística Americana de Etanol

Dantas Filho (2008) mostra que nos Estados Unidos 60% do etanol é transportado por

ferrovias, 30% por rodovias e 100/0 por hidrovias. O uso de balsas, devido à capacidade e aos

custos para transporte, é a maior preferência entre os produtores, mas algumas áreas

produtivas estão distantes dos rios ou eles não podem ser utilizados durante o inverno, quando

algumas regiões do Rio Mississipi congelam.

A falta de dutos para o transporte de etanol é um aspecto importante no território

americano. As usinas estão muito dispersas, e haveria necessidade de infra-estrutura para

consolidar quantidades suficientes para instalar dutos, o que seria algo muito dispendioso;

Segundo o US.Departament of Agriculture (2007), os modos de transporte utilizados

nos Estados Unidos são: das fazendas até as usinas, o grão de milho segue via rodoviária

devido à dispersão das plantações; das usinas até as refinarias onde o etanol será misturado à

gasolina ou estocado, há duas possibilidades, via rodoviária - quando a distância é curta ou a

quantidade não é muito grande - ou ferroviária - quando a distância é maior ou quando a

quantidade permite o embarque em trens dedicados, formados por 85 a 100 vagões, que

permite reduzir o custo e o tempo, pois não há paradas intermediárias no trajeto. A infra-

estrutura para utilização do modo rodoviário - estradas, frota, motoristas - no transporte do

etanol está, segundo o US.Departament of Agriculture (2007), no limite de sua capacidade,

exigindo investimentos para enfrentar as ampliações de produção de etanol previstas.
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4.3 Custos Logísticos

Custos logísticos são os custos de planejar, implementar e controlar todo o inventário

de entrada (inbound), em processo e de saída (outbound), desde o ponto de origem até o ponto

de consumo (Faria, 2005).

De acordo com BaIlou (2006), se a receita do custo logístico para cada nível de serviço

são conhecidos, pode-se determinar o nível de serviço que otimizará o resultado econômico

da empresa, chamado de ponto ótimo, que é o ponto em que a receita é máxima e os custos

logísticos são mínimos.

Copacino (1997) afirma que o conceito de custo total, chave da logística integrada, é

baseado no inter-relacionamento dos custos de abastecimento, produção e distribuição. A

análise do custo logístico total envolve a minimização dos custos de transporte, armazenagem

e lTIovimentação de materiais/produtos, embalagem, manutenção de inventário, tecnologia de

informação, tributários e dos custos decorrentes de lotes.

Lambert et aI. (1998) provou, mediante estudo, que o custo do transporte aéreo, que é

mais caro que os demais, poderia ser compensado com redução de custos de inventário e de

armazenagem e, deveriam ser analisados em conjunto com os custos de distribuição.

Neste estudo, os custos logísticos serão compostos pelos custos de transporte, que são
os custos de frete.

4.3.1 Custos de Transporte

Para Bowersox e Closs (2006) os custos de transporte são influenciados, basicamente

por fatores econômicos como a distância, o volume, a densidade, a facilidade de

acondicionamento e de manuseio, a responsabilidade e o mercado:

• Distância: é o que tem maior influência no custo, pois afeta os custos variáveis.

Embora a relação custo/distância seja considerada linear - quanto maior a distância, maior o

custo total - o custo de frete por quilômetro rodado diminui, gradualmente, com a distância,

em função de os custos fixos permanecerem os mesmos;

• Volume: segue o princípio da economia de escala: o custo do transporte unitário

diminui à medida que o volume da carga aumenta. Com carga consolidada e ocupação

completa da capacidade do veículo, tem-se uma diluição dos custos por unidade transportada;

• Densidade: é a relação entre peso e volume e incorpora considerações de peso a ser

transportado e espaço a ser ocupado. Um veículo, normalmente, é mais restrito quanto ao
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espaço do que quanto ao peso. Em termos logísticos, para melhor aproveitamento da

capacidade do veículo, deve-se aumentar a densidade da carga. Esses custos devem ser

balanceados com os custos dos sistemas de carga/descarga, no intuito de minimizar o custo

total;

• Facilidade de acondicionamento: refere-se às dimensões da carga e de como estas

possam afetar o aproveitamento do espaço do veículo (carreta, contêiner, vagão etc.).

Produtos com tamanhos ou formas não padronizadas levam ao desperdício de espaço, o que

gera custos desnecessários;

• Facilidade de manuseio: para agilizar e facilitar a carga/descarga, podem ser utilizados

equipamentos especiais que, também, afetam o custo de manuseio/movimentação;

• Responsabilidade: o grau de responsabilidade está relacionado à questão do risco e

incidência de reclamações, contemplando as características da carga a ser transportada, tais

como: suscetibilidade de avarias, de roubo, de combustão ou explosão espontânea, riscos de

deterioração e produtos com alto valor agregado (seguro da carga); e

• Mercado: os custos de frete são influenciados por fatores de mercado, tais como

sazonalidade das movimentações dos produtos, intensidade e facilidade de tráfego (nacional

ou internacional). A existência de carga em rotas de retomo, por exemplo, pode reduzir o

custo do frete por unidade de peso. Se isso não ocorre e o veículo volta vazio, o custo de

retorno irá onerar o custo da viagem inicial.

Para este trabalho será utilizada como medida padrão 1000T.Km (mil toneladas por

quilômetro) e seus valores sendo representados pela moeda norte-americana. Dessa forma, a

Tabela 1, elaborada a partir Rodrigues (2007), mostra os modos utilizados em território

nacional para transporte do etanol e seus respectivos valores médios de frete tendo por base a

medida explicada anteriormente.

Tabela 1 - Frete médio dos modos brasileiros

Modo (USD/IOOOT.I(m)

Rodoviário 104,19

Ferroviário 69,46

Dutoviário 55,57

Hidroviário 41,68

Elaborada partir de dados disponíveis em RODRIGUES, (2007).
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A tabela 2 mostra os valores médios de frete, obtidos em cada modo de transporte,

segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Tabela 2 - Frete médio dos modos americanos

Modo (USD/I000T.I(m)

Rodoviário 187

Ferroviário 53,45

Dutoviário 10,7

Hid roviá rio 24,05

Fonte: Elaborada partir de dados disponíveis em USDA (2007)

A escolha do modo de transporte é influenciada por fatores como custo, tempo de

trânsito origem/destino, risco na integridade da carga e freqüência com que é realizado o

transporte. Entre esses fatores o custo, em termos econômicos e financeiros é mais

importante, mas os outros fatores também são importantes para a definição do modo de

transporte a ser utilizado, principalmente quando relacionados ao atendimento do nível de

serviço exigido. A Tabela 3 mostra a participação que cada modo de transporte tem no Brasil.

O modo rodoviário tem quase dois terços de utilização, mesmo sendo o modo que tem menos

capacidade de carga e que possuí os maiores valores para frete. Diferente disso os modos qlle

tem mais capacidade de carga e possuem menores valores para frete, acabam tendo uma

menor utilização, por falta de investimentos em infra-estrutura.

Tabela 3 Transporte de carga no Brasil.

odos de transporte utilizados

nacionalmente

Rodoviário 61,80/0

Ferroviário 19,50/0

Hidroviá rio 13,8%

Outros 4,9%

Fonte: Faria (2008).
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A Tabela 4 faz uma comparação entre os principais modos de transporte e suas

características mais marcantes: itens que devem ser observados para adoção de um modo de

transporte que possa atender, da melhor maneira os requisitos de carga e do cliente.

Tabela 4 Características dos principais modos de transporte.

Item/Modo Rodoviário Ferroviário Aéreo Dutoviário Hidroviário

Capacidade do embarque
Embarques

médios

Embarques

médios

Embarques Elnbarques Elnbarques

menores .maiores Inalores

Velocidade Média Menor Maior Menor Menor

Preço (para usuário) Médio Menor Maior Menor Menor

Resposta do serviço Média Mais lenta Mais rápida Lenta Lenta

Custo do inventário Médio Mais caro Menos caro Mais caro Mais caro

Custos fixos Baixo Alto Alto Alto Médio

Custos variáveis Médio Baixo Alto Baixo Baixo

Fonte: Faria (2005).

Observa-se que os preços são inversamente proporcionais aos custos de inventários,

com exceção do rodoviário, identificando trade-offs diretamente associados, em função da

decisão de seleção do modo de transporte. Pode se optar pelos modos de transporte, por suas

características, tendo em vista o tempo de transporte ou o custo, por exemplo. Quando llm

tipo de carga não tem a obrigatoriedade de tempo, ou é uma carga muito pesada, pode-se usar

o modo ferroviário, que também é o mais barato. Ou uma carga que necessita de uma maior

rapidez de transporte, é de valor, ou de um peso reduzido, poderá optar-se, pelo modo aéreo.

De uma maneira geral, depende do tipo de carga, dos custos envolvidos, do próprio custo da

carga, do tempo de transporte, para se atender as necessidades do cliente, de forma a tornar

cada vez menores os custos logísticos.

4.3.2 Modo rodoviário

Para Faria (2005), o modo rodoviário é utilizado para cargas pequenas e médias, para

curtas e médias distâncias, com coleta e entrega ponto a ponto, oferecendo uma ampla



37

cobertura, podendo ser caracterizado como flexível e versátil, sendo mais compatível com as

necessidades de serviço ao cliente do que outros modos de transporte.

Este modo é amplamente utilizado devido a sua praticidade, tanto para movimentação

de diversos tipos de carga (completa ou fracionada), como do ponto de origem a um destino.

E como no Brasil as rodovias são construídas com fundos públicos, mesmo com algumas

concessões a empresas privadas, deparamos com custos fixos baixos, mas médios custos

variáveis como combustível, pedágios e manutenções, (Fleury, 2000).

Ainda de acordo com esse autor, ao executar a operação com recursos próprios a

empresa tem maior controle sobre as variáveis envolvidas (qualidade, prazos, disponibilidade,

flexibilidade, devido à proximidade, exclusividade e facilidade de coordenação), entretanto,

nem sempre esses argumentos se efetivam na prática.

A classificação entre custos fixos e variáveis depende tanto da operação da empresa

quanto da ocorrência do fato gerador. Por exemplo, um motorista que pode ter seu

rendimento mensal, que será um custo fixo, ou poderá ser remunerado por quilometragem,

onde o custo passará a ser variável. Dessa maneira, por exemplo, um veículo parado gera

custo de tempo (custos fixos) e, quando em movimento, gera custo de tempo e custo de

distância (custos fixos e custos variáveis).

Existem ainda os operadores logísticos, que podem vir a responsabilizar-se pela

operação de transporte de uma empresa (terceirizado), englobando assim todas as taxa

pertinentes, além dos custos com a infra-estrutura do operador, comumente, é calculado pela

multiplicação entre peso da carga e a distância a ser percorrida, levando em consideração

também, a densidade (relação peso/volume), dependendo do tipo de carga a ser transportada

Utiliza-se sempre o que der o maior valor, e este é um custo variável para o usuário (empresa

contratante) .



o Brasil conta hoje com mais de 1 72 milhões de km, segundo dados do Ministério

dos Transportes, suas principais rodovias são mostradas na Figura 09. As condições das

estradas são o maior agravante no encarecimento dos custos de transporte rodoviário e

acidentes, tendo em vista suas péssimas condições, onde 40,8% das rodovias são classificadas

assim, (BCIJ, 2006).
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Fonte: Banco d Co p ração Internacional do Japão (2006)
Figura O - Principais rodovias brasileiras.

di tribuição de matéria-p .

para o mi ho partindo das faze a

feito por ária modo rodo i' .

abastecimento seguindo para o o

, feita por meio rodoviário tanto para a cana quanto

a as usinas. A partir das usinas o transporte pode ser

iário hidroviário e dutpviário) até os terminais de

combustíveis pelo modp rodoviário, (BCIJ, 2006).
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A Figura 10 mostra as rodovias americanas, que possuem uma extensão de 9 milhões

de Km, tendo em sua boa parte, condições muito superiores as rodovias brasileiras. Os altos

custos de frete fazem com que esse meio de transporte seja menos utilizado para grandes

quantidades e principalmente a grandes distâncias.

• J

Fonte: gricultural Transportation (2004)
Figura 10- Principais rodovias americanas.

Segundo dados da USDA Ethanol Transportation Backgrounder (2007), algumas rotas

mais utilizadas já operam no . .,

produção do etanol, necessitando

meio rodoviário é o modo de

de sua capacidade, por conta do crescente aumento na

mais investimentos em infra-estrutura. O transporte por

porte mais eficiente e rentável para distâncias de até cerca

de 500 Km Reynolds, 2002). m o ema que vem tendo maior freqüência é a falta de

motoristas ha ilitados a trans rte cargas perigosas, por conta do aumento na produção de

etanol a demanda por es ofi ional aumentou muito, gerando essa escassez por

motoristas qualificados.

4.3.3 Modoferro '"ário

Faria (2005) descreve que o fie ferroviário é m(\is apropriado para grandes

massas, tem como principal carac erí .ca er pouco eficiente e muito oneroso para o

deslocamento de pequenas quantidades. ormalmente, é utilizaqo para itens de baixo valor

agregado, mas com grandes, volumes de o imentação (granéis, pllnérios, produtos agrícolas

etc.) e para longas ou pequenas distâncias com baixas velocidade'.
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Lambert et aI, (1998, p. 170) com aram o transporte ferroviário com o rodoviário,

argumentando: "o transporte ferroviário não tem a versatili<fade e flexibilidade dos

transportes rodoviários, porque está limitado a iostalaçõ s fixas de trilhos": Essa

característica passa a ser relevante diante da crescente pecessidade de agregar

valor ao serviço do cliente:tmediante a prestação de um serviço rápido e eficaz.

Para esses autores, um dos principais problemas apresentados pelo transporte

ferroviário é por ele operar de acordo com horários previamente ~terminados, o que dificulta

a rapidez na entrega e a satisfação do c .eote. Outro prob ema apresentado, também, é que,

muitas vezes, o vagão não está disponí el na hora e no lugar nece&sário.

Para BaIlou (2001), o modo ferro iário apresenta altos C\lstos fixos, provenientes da

manutenção e depreciação de terminais, equipamentos, estradas dç ferro etc., e custo variável

baixo, dependente da distância a s I"percorrida.

As ferrovias brasileiras possuem uma rede de 28.000 km, com maior concentração no

litoral das regiões Sul, Sudeste e ordeste. Um dos principais problemas é na questão de

investimento em infra~strutra, pois a malha ferroviária brasileira é escassa e em sua maioria

muito antiga o que toma esse modo de transporte ineficiente. A malha ferroviária brasileira é

apresentada na Figura 11_
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Fonte: Banco de Cooperação Internacional do Japão f2006).
Figura 11 - Principais ferrovias brasileiras.
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As linhas férreas americanas somam mais de 230000 km de extensão, ligando todo o

país, de leste a oeste, de norte a sul, com pesados investimentos em infra-estrutura e

modernização da frota. O principal prob ema ocorre no trabalho de descarga e inspeção que

consomem muito tempo para ser realizados

•
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Fonte: Agricultural Transportation (2004)
Figura 12 - Principais ferrovias americanas .

4.3.4 ." .OaerOVlano

Por se tratar do modo e rte com custos mais elevados, o modo aeroviário é

utilizado apenas em situações

perdas baixo e também para

et aI. (1998, p. 173 'of

c q e podem justificar-se por apresentar um nível de

e de produtos de alto valor. Conforme explica Lambert

ã e justifica, em custo, para artigos de baixo valor,

oresentaria muito do custo do produto".porque o alto preço do fre ,aer

A escolha do mo o aero i' '0 faz para médias e lon~as distâncias, em caso de

produtos de alto valor agregado e c fi o grau de exigência quaqto aos níveis de serviço aos

clientes, sendo, dessa forma, menore o ustos com seguro e embalagem, em função do

menor tempo de trânsito. Devido a s características não é psado para o transporte de

etanol.
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4.3.5 Mododutoviário

Essa modalidade não é amplamente utilizada em todos os segmentos da economia, por

ter sua utilização restrita a certos tipos de produtos gasoso, líquido ou pastoso), trata-se do

transporte de produtos por meio de dutos subterrâneos e segundo Lambert et aI. (1998, p.

175), "as dutovias transportam apenas um número limitado de produtos, incluindo-se aí o gás

natural, petróleo cru, produtos de petróleo, água, produtos quírnlCOSe pastas fluidas". Tem,

portanto, como características a utilização para grandes volumes, grandes distâncias, COfll

baixas velocidades e fluxo contínuo normalmente, de itens de baqo valor agregado.

Segundo FIeury (2000) e Bailo (2001), o modo dutoViário apresenta custo fixo

elevado, que equivale aos da ferrovia, em função do direito de açesso, construção, requisitos

para controle das estações e capacidade de bombeamento.

As principais redes de dutos brasileiras são controladas pela TRANSPETRO empresa

de transportes da PETROBRAS, possuindo quase 10000 km de dQtos e 20 terminais terrestres

segundo fontes de própria empres~ concentradas na nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste,

conforme Figura 13.

co SP

I f N

s

Fonte: Banco de Cooperação Internacional do Japão, (2006)
Figura 13 - Principais dutovias brasileiras.
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Este modo, também, apresenta custo variável mais baixo, com relação à energia

utilizada para movimentar o produto, e também os custos associados com a operação das

estações de bombeamento (mão-de-obra e outros).

Com mais de 2,7 milhões de Km as dutovias norte americanas estão presentes em boa

parte do país (Figura 14). Seguro e funcionando 24 horas por dia, representa uma grande

economia e eficiência no transporte, embora não sejam ainda utilizadas para o transporte de

etanol.
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Fonte: Altemative tran.sportaL;on fuels and vehicle technologies (2009)
Figura 1 Prin 'pais dutovias americanas.

Este modo d trans rt

deslocamento seja co cretiza

ss de condição geográfica favorável, de maneira que o

ê . o. Pode ser desmembrado, segundo Lambert et aI.

(1998, p.173-174), em di ersas ca egorias: n(l) fluvial para o interior, tais como rios e canais;

(2) lagos; (3) oceanos litorâneos e· ter· orâneo; e (4) marítimo internacional". A maioria dos

produtos transportados por essa modali __ _ é de semi-acabados qu matérias-primas a granel,

como minérios, grãos, produtos de polpa e madeira, carvão, calcário e petróleo.

Um dos grandes problemas, segun o Faria (2005), do mpdo hidroviário, é ° de não

apresentar flexibilidade de rotas e terminais e depender, portanto, de soluções com

intermodalidade e de legislação pertinente ao processamento em armazéns alfandegados.

Nonnalmente, é utilizado para grandes distâncias, mas apresenta baixas velocidades.
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Este modo possui algumas restrições, pois é preciso levar em consideração a existência de

mares~ rios~ lagos e canais que sejam navegáveis. Está associado à expansão do uso de

contêineres~ que foi um grande evento ocorrido na logística nos últimos anos.

BaIlou (2001) complementa essa questão das distancias afirmando que existem tarifas

relacionadas ao volume, à distância e à demanda (sazonalidade), bem como podem existir

tarifas especiais, que estejam relacionadas, especificamente, ao tipo de produto, ao tamanho

de embarque, por rota ou taxas diversas (por cubagem, para importação e exportação etc.) e

para cobrança de serviços especiais, tais como desvio referente à mudança do destino (rota),

privilégios de trânsito, proteção e interligação.

O sistema de hidrovias do Brasil é composto por 28.000 km de vias navegáveis

interiores, com potencial de aproveitamento de mais 15.000 km de novas vias (Ministério dos

Transportes, 2005). Os principais problemas são sinalização e balizamento, restrições de

calado, além de inadequação da frota nacional para cabotagem. Mesmo com grande potencial

hidroviário, o governo brasileiro ainda não deu a devida importância a esse tipo de transporte,

onde investimentos na área poderiam trazer diversos benefícios ao país como aumentos nas

exportações e geração de empregos. A Figura 15 mostra as principais hidrovias brasileiras.

Fonte: Terminais Hidroviários Interiores: Uma visão Técnico- Ambiental (2008)
Figura 15 - Principais hidrovias brasileiras.
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As hidrovias somam aproximadamente 20000 km de extensão no território americano,

tendo o rio Mississipi como sua principal rota hidroviária, sendo muito importante para

agricultura daquele país. Os grandes problemas ocorrem no inverno quando alguns rio podem

congelar impedindo o fluxo de navios ou barcas e atrasando o tempo de entrega que já é lento

em relação a outros modos. A Figura 16 apresenta as principais hidrovias americanas.
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Fonte: Alternative transportation fuels and vehicle technologies (2009)
Figura 16 - Principais hidrovias americanas.

4.4

Com o objetivo de obter ganho de eficiência e redução de custos, as empresas

utilizam Intermodalidade (ou ultimodalidade) que é um sistema de transporte realizado

com a integração entre duas ou mais espécies de modos, formando sistemas logísticos para

deslocamento da forma mais econômica possível, considerando o nível de qualidade

pretendido. Segundo Faria (2005), o conceito de multimodalidade (ou intermodalidade)

envolve o transporte co binado de cargas, por meio de dois ou mais modos, sob um único

conhecimento de transporte o qua pode ser emitido por uro Operador de Transporte

Multimodal (OTM), que coordena o fi o físico e da informação.

Outra questão fundamental para o planejamento e reduções de custos é a consolidação

do transporte que podem ser roteirizados para gerar economias de escala, maior

cOlnpetitividade e redução dos preços, junto com a intermodaliqade, estruturando as tabelas

de embarques, de forma a otimizar o transporte.
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5 DESENVOLVIMENTO

5.1 Apresentação dos dados

Após pesquisa realizada em diversas fontes especializadas foram obtidos os segui11tes

dados divididos em plantio e colheita, que é a fase agrícola, produção e transporte.

Para compor os custos da fase agrícola, foram utilizados os dados relativos a

máquinas, sementes ou mudas, mão-de-obra tanto para o plantio quanto para a colheita, além

dos valores para as terras a serem utilizadas para a plantação se são apresentados na Tabela

05. Verificou-se que os custos de maquinário para o Brasil são muito mais altos do que para

os Estados Unidos, e os custos de sementes e mudas são muito maiores para os Estados

Unidos.

Tabela 5 - Dados de plantio e colheita.

Custosde plantio e colheita (USO/hectare)

Brasil EUA

Máquinas 941,37

126,45

295,06

84,30

201,64

914,88

135,91

481,86

Sementes/Mudas

Mão-de-obra

Terras

Total 1.447,18 1.734,28

Fonte: Elaboração própria a partir de USDA (2007) e Chohfi (2006)
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Os custos da fase industrial do Etanol são compostos por prédios, equipamentos, mão-

de-obra, seguros, matéria-prima e outros custos operacionais, demonstrados na tabela abaixo.

Não foi contabilizado, no caso brasileiro, o bagaço de cana, que é um subproduto do processo

de produção do etanol e pode ser utilizado para geração de energia. Para os Estados Unidos

ainda entram os valores de venda de subprodutos do processo produtivo e ainda o subsídio do

Governo Federal, que reduzem o preço final do Etanol.

Tabela 6 - Custos produção de etano!.

Custos de produção de Etanol (USD/Ton)

Brasil EUA

Prédios 1,99 3,70

Equipamentos 10,92 32,27

Mão de obra 4,94 26,86

Seguro, Taxas e outros 4,56 5,79

Matéria prima 93,02 198,67

Outros custos operacionais 22,02 107,35

Venda de subprodutos 0,00 -63,69

Subsídios do Governo 0,00 -75,27

Custo de produção total 137,44 235,69

Fonte: Elaboração própria a partir de Rocha (2005)
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Para os custos de transporte foram listados os mais utilizados, embora mesmo sendo

muito mais barato para os Estados Unidos, o dutoviário ainda não é utilizado para transporte

de etanol, mas os governos dos dois países já tem projetos para a utilização deste modo,

(Tabela 07).

Tabela 7 - Custo de transporte.

Custo de transporte (USD/1000.Ton.Km)

Brasil EUA

Dutoviário 55,27 10,70

Ferroviário 69,08 53,45

Hidroviário 41,45 24,05

Rodoviário 103,62 187,00

Fonte: Elaboração própria a partir de USDA (2007) e Rodrigues (2007).

5.2 Apresentação e descrição dos resultados

Para a obtenção dos resultados foi estabelecida a produção de 1000Ton (mil toneladas

de etanol). Para o transporte, foi estabelecida uma distância de 11OOKm,que seria a distância

aproximada de duas grandes regiões produtoras a dois grandes portos. No Brasil a região da

cidade de Turvelândia - GO até o porto de São Vicente - SP, e nos Estados Unidos a região

da cidade de Cedar Rapids - IA até o porto de Nova Iorque - NI. Dessa forma foi possível

determinar quais seriam os ClIStOSnecessários para se plantar, produzir e transportar o etanol.

Segundo Andreoli (2007), o milho, em relação a cana-de-açúcar, tem um maior

rendimento na produção de etanol (371 a 90 litros/tonelada). Em compensação a cana-de-

açúcar consegue um maior rendimento na produtividade em relação ao milho (71,42 a 8,88

toneladas/hectare). Essa diferença na produtividade da cana em relação ao mi1l1o é

fundamental para a determinação deste estudo pois, enquanto que a relação de litros por

tonelada é de 4 de cana para 1 de milho, a produtividade fica em mais de 8 de cana para 1 de

milho. Comparando a cana com o milho, a cana tem um rendimento de quase V4 do

rendimento do milho em litros por hectare, ou seja o milho rende mais litros de etanol.

Enquanto que comparando a produtividade, o milho de 1/8 da produtividade da cana, ou seja,

necessita de 8 vezes a quantidade de terra que se utiliza no plantio da cana. Portanto a
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produção de etanol em litros por hectare fica em aproximadamente 2 de cana para 1 de milho.

Dessa forma, os Estados Unidos necessita de aproximadamente o dobro de área de plantio.,

para se produzir a mesma quantidade de etanol produzida no Brasil com a cana-de-açúcar.

Segue Tabela 8 com os dados utilizados para a determinação da área de plantio necessária

para a produção de 1000Ton de etanol.

Tabela 8 - Tabela de conversões.

Tabela de Conversões

Brasil EUA

Hectare 1 1

Toneladas/Hectare 71,42 8,88

Etanol (Litros/Toneladas) 90 371

Litros/Hecta re 6427,8 3294,48

Quilo/Litro Etanol 0,791 0,791

Etanol (Quilos/Hectare) 5084 2606

Toneladas/Hectare 5,084 2,606

Fonte: Elaboração própria a partir de Andreoli (2007) e Lampe (2006)

A Tabela 9 mostra que para a produção de 1000Ton de etanol, o Brasil necessitaria de

197 hectares de terra com uma produtividade de pouco mais de 14000Ton de cana, enquanto

que os Estados nidos 384 hectares de terra para 3.408Ton de milho, o que acaba

representando um custo maior para o transporte, pois os caminhões tem que percorrer uma

distância maior para recolher o milho e le ar até as usinas.

Para obter o custo total do plantio e colheita multiplicou-se o custo do plantio por

hectare pela quantidade de hectares necessários para se obter o total de 1000Ton de etanol.

Por necessitar de mais área para a produção os Estados Unidos acabam tendo que arcar com

custos muito superiores aos dos registrados para o Brasil, com um custo total de mais de 665

mil dólares americanos para 384 hectares plantados, enquanto que o Brasil tem um custo de

um pouco mais de 284 mil dólares americanos para 197 hectares.
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Tabela 9 - Custo de plantio e colheita para 1000Ton de Etanol.

Plantio para produção de 1000Ton de etanol

Brasil EUA

Hectare 197 384

Tonelada de Cana 14.047 3.408

Litros Etanol/Tonelada 90 371

Total de litros 1.264.223 1.264.223

Quilo/Litro Etanol 0,791

1.000

0,791

Toneladas de Etanol l.000

Custo do plantio e colheita para 1000Ton de etanol (USD)

Custo PlantiolHectare 1.447,18 1.734,28

Custo Total 284.631,63 665.513,64

Fonte: Elaboração própria.

·esmo com o subsídio do governo americano e com a venda de subprodutos, o valor

para a produção de 1000Ton de Etanol é muito superior ao valor do produto brasileiro~

chegando a qua e 236 mil dólares americanos. Já para o produto brasileiro, o custo final de

produção fica em pouco mais de 137 mil dólares, para mesma quantia produzida, conforme

apresentado na Tabela 10.



Tabela 10 - Custos para produção de 1000Ton de Etanol.

Custos para produção de lOOOTon de Etanol (USD)

Brasil EUA

Prédios 1.993,32 3.701,88

Equipamentos 10.915,80 32.272,80

Mão de obra 4.935,84 26.862,36

Seguro, Taxas e outros 4.556,16 5.790,12

Matéria prima 93.021,60 198.667,56

Outros custos operacionais 22.021,44 107.354,52

Venda de subprodutos 0,00 -63.691,32

Subsídios do Governo 0,00 -75.271,56

Custo de produção total 137.444,16 235.686,36

Fonte: Elaboração própria.

Com relação aos custos de transporte (Tabela 11) os valores mostram-se favoráveis

aos Estado nidos menos no rodoviário, que por ser mais utilizado no Brasil, acaba por ter

um custo mai reduzido se comparado com os custos norte-americanos.

Tabela 11 - Custos de transporte para distância de 1100 Km.

Cu to de transporte para distância de 1100 Km (USD)

Brasil EUA

Dutoviário 60.793 21 11.770,00

Ferroviário 75.991,52 58.795,00

Hidroviário 45.594 91 26.455,00

Rodoviário 113.987,27 205.700,00

Fonte: Elaboração própria.
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Foram obtidos os seguintes dados para transporte em cada um dos principais meios.,

em uma distância de aproximadamente 1100Km, para uma quantidade de 1000Ton, tendo o

Brasil custos totais menores que os custos americanos.

Tabela 12 - Custo total por modo de transporte.

Custo total para lOOOTon.de Etanol(plantio e

colheita+prod ução+transporte)

Brasil EUA

Dutoviário 482.869,00 912.970,00

Ferrroviário 498.067,30 959.995,00

Hidroviário 467.670,70 927.655,00

Rodoviário 536.063,06 1.106.900,00

Fonte: Elaboração própria.

o r ultados apresentados para os custos de plantio e colheita mostram que para os

Estado
.

nl o custos são muito superiores aos custos obtidos para a situação brasileira.

Esses cu t ã de aproximadamente 134% acima dos valores brasileiros o que demonstra

que os Esta nidos por terem sua produção de etanol feita a partir do milho, que necessita

de uma mai r ár a para o plantio acabam tendo custos muito maiores. As sementes

correspondem a a r imadam nt 53% do custo americano o que é explicado pelo maior

quantidade que tem qu r cu . ada Gráfico 01).

EUA

Gráfico 01 - Composição dos custos de plantio e colheita EUA.
Fonte: Elaboração própria.
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Já para o Brasil, os maiores custos são para máquinas, em torno de 65%, que mesmo

sendo nacionais ainda possuem um alto custo de investimento para os fazendeiros. Assim,

ainda são pouco utilizadas predominando o cultivo tradicional realizado na maioria das

fazendas, com a colheita manual. O Gráfico 2 apresenta a composição dos custos de plantio e

colheita para o Brasil.

Brasil

Scmcnte~

m rv'1~)o·dí..'·obr t1

Bl('rras

Gráfico 02 - Composição dos custos de plantio e colheita Brasil.
Fonte: Elaboração própria.

01 ão brasileira para redllção de custos seria um maior investimento na

mecaniza j ã da la oura, algo que é muito discutido por se tratar de um trabalho que utiliza

grande mã - -obra com muitas famílias que dependem destes trabalhos realizados nos

canaVIaIs.

Em tratando da fase industrial do etanol, os custos americanos ficam cerca de

aproximada ,% a i a dos custos brasileiros. Nessa etapa a matéria-prima americana

equivale ao alar apro imadamente 53% dos custos brutos, sendo assim a grande

responsável pelo alto cu to da produção americana. Os Estados Unidos contam ainda com

dois itens que são abatidos dos custos de produção: a venda de produtos secundários do

processo produtivo (amidos, xarope de milho etc) que correspondem a 170/0 do custo bruto e

o mais importante, que são os subsídios do Go erno Federal que ficam em torno de 20% do

custo bruto, reduzindo assim os custo brlltos gerando um custo líquido 370/0 menor

conforme apresentado pelo Gráfico 03.
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Gráfico 03 - Custo total bruto EUA.
Fonte: Elaboração própria.

Mesmo com os subsídios e venda de subprodutos os custos da fase agrícola americana

são muito superiores aos custos brasileiros, impossibilitado que o custo final do etanol e

consequentemente seu preço final ao consumidor seja menor qlle o preço oferecido pelo

etanol brasileiro.

Quando se trata de transporte, conforme apresentado pelo Gráfico 04, os Estados

Unidos possuem grande va11tagelTIse comparado aos custos de transportes nacionais. Para o

modo duto iário, os custos chegam a ser 80% menores, o ferroviário 23% e o hidroviário

42%. Apenas no modo rodoviário é que o Brasil leva certa vantagem, tendo em vista que é o

mais utilizado para transporte de etanol em território nacional, esse modo consegue ter custos

menores em relação aos norte-americanos. Segundo os dados obtidos, percebe-se que, se o

Brasil puder in estir em outros modos de transporte, com custos mais baixos, como o

ferroviário o o d to iário o etanol brasileiro poderá ser ainda mais competitivo em relação

ao etanol ameri ano.

o modo erro Tiár"o o mais utilizado pelos Estados Unidos no transporte de etanol, é

apenas 52% do custo do modo ro o iário o mais utilizado pelo Brasil. Demonstra-se então, a

necessidade de investir em modos com menor custo, melhorando sua infra-estrutura, tornando

o Brasil cada vez mais competitivo no mercado internacional.
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Gráfico 04 - Custos americanos de transporte em relação aos brasileiros.
Fonte: Elaboração própria.

Por possuírem custos maiores em plantio/produção os Estados Unidos teriam que

reduzir drasticamente os valores dessas etapas de modo a possibilitar uma maior

competitividade frente ao etanol brasileiro. Essa redução teria que ser de quase a metade dos

preços praticados atualmente onde o valor do plantio/produção do etanol brasileiro é de

apenas 47% do valor americano. Para que haja essa redução, supõe-se que possa haver uma

maior interferência do governo norte-americano com vistas a aumentar os subsídios

praticados. Outra forma seria o aumento no valor de venda dos subprodutos do processo, o

que reduziria os custos sofridos no processo de fabricação do etanol. O Gráfico 5 mostra a

participação de cada etapa produtiva no custo total do etanol nos Estados Unidos, utilizando o

modo mais empregado no transporte de etano!.

EUA
- ,

~r: ••-~.

Pr::c!llt,:.i:)

Gráfico 05 - Formação do custo otai E 01 nos Estados Unidos utiFzando o modo ferroviário.
Fonte: Elaboração própria.
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Os custos brasileiros de transporte são os mais representativos frente aos demais

custos da cadeia produtiva do etanoI americano conforme apresentado pelo Gráfico 6. O

Brasil poderia ter resultados ainda melhores se tivesse custos de transporte mais reduzidos, ou

alterasse o seu principal meio de transporte, que é o rodoviário, para outros meios que são

mais baratos e podem transportar maiores quantidades, como por exemplo, ferrovia ou

dutovia. Os valores médios do modo ferroviário americano, que é o mais utilizado para o

transporte de etanol, são aproximadamente 70% menores que os custos médios de transporte

brasileiro, com o modo rodoviário, que é o mais lltilizado nacionalmente. Isso demonstra a

necessidade de se alterar o modo de transporte como forma de se conseguir menores custos e

maior competitividade no cenário internacional.

r·········
Brasil

••Plantio(} colheita

E~TrJllsportc

Grá 1 06 - Formação do custo total de Etanol no Brasil utilizando o modo rodoviário.
Fonte: Elaboração própria.
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6 CO CLUSÕES

Pela análise comparativa dos dados pesquisados relativos ao plantio e colheita,

produção e transporte do etanol, entre Brasil e Estados Unidos, buscou-se encontrar qual dos

países possui custos mais competitivos em cada etapa da produção de etano!.

OBra il possui uma certa vantagem em relação ao Etanol americano, por conta da

questão prod ti a da cana em relação ao milho, que apesar de produzir menos litros por

tonelada de matéria-prima consegue uma produtividade milito superior de matéria prima por

hectare p i' itando que em uma mesma área, a cana produza mais matéria prima e

conseq en mais etanol que o milho. Dessa forma, os custos relacionados a plantio e

colheita do E a o 'nidos são muito superiores aos custos do etanol brasileiro, fazendo

dessa parte

custos enq_~.~..

Quan

a a que em maior impacto no custo total, ficando em torno de 68% dos

obra ileiros são de 57%.

E an l~na sua fase industrial, os valores de matéria-prima são
.os que possuem maIO .

1 n stos de produção. Os Estados Unidos contam com

os subsídios do governo e a en a d ubprodutos do processo de produção o que possibilita

uma redução de 37% no custo bruto de rodução do produto, fazendo com que se reduza a

porcentagem do processo de produção no cu to total ficando abaixo da porcentagem no

processo brasileiro (24% para os Estado nidos e 26% para o Brasil). No processo de

produção do etanol brasileiro é gerado o bagaço de cana que é um subproduto que pode ser

utilizado para alimentação animal como também para geração de energia para a própria usina.

Esse subproduto não foi incluído no estudo por falta de fontes sobre os custos relativos ao

processo de produção do etano!.
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Os transportes são o ponto positivo para os Estados Unidos pois, utilizam com maior

freqüência o modo ferroviário de transporte que é um dos mais baratos, reduzindo o custo dos

transportes de etanol. No Brasil a maior utilização é do modo rodoviário o que encarece muito

os custos de transporte por se tratar de um meio que transporte uma quantidade menor por

vez, se comparado com o ferroviário. Os custos americanos de transporte ficam em

aproximadamente 8% do custo total do Etanol, enquanto que para o Brasil, os custos são da

ordem de 15%, demonstrando a necessidade de buscar investir nos modos mais baratos, para

que o Brasil continue tendo a competitividade no cenário internacional.

Com esses resultados chega-se a resposta do problema abordado nesse trabalho,

demonstrando que o Brasil consegue ter um custo total de produção e distribuição de etanol

mais baixo que os custos americanos, por conta de seu plantio e produção conseguirem ser

mais eficientes economicamente. Entretanto, se for vista a questão exclusiva de transporte, os

Estados Unidos possuem vantagem por utilizarem modos de transporte mais eficientes

economicamente para transporte de grandes quantidades do produto.

A cadeia produtiva de etanol no Brasil mostra-se mais eficiente com relação aos

custos con eguindo diferentemente dos Estados Unidos que possuem o subsídio do Governo~

preços mai ompetitivos, nas cadeias de suprimentos que formam essa cadeia produtiva, seja

no plantio o na produção do etanol.

a de valor do etanol americano tem que ser revista em suas atividades
. ,.

prImarIa.
.
1 a ati idades de criação do produto são as que possuem maiores custos, em

relação a a i e 'alor do etanol brasileiro.

r b ema no Brasil é a maior utilização do modo rodoviário para o

· , um meio de transporte que não possibilita transporte de grandes

o outros meios que poderiam ser mais utilizados. Dessa

o
transport

quantida

forma, o cu to tr 1do etanol fica em 210/0, muito superior aos 6% que
.nan Etanol o que pode ser um fator decisório para a

competitividade do produto no mer ad "nt rnacional caso os Estados Unidos consigam uma

redução nos outros custos envolvidos.

Tem-se como limitações para e do, não conseguir simular o real funcionamento

da cadeia como um todo, utilizando os m o e transporte como são realmente utilizados em

determinadas etapas do processo por se tratar de algo mais complexo. Outra limitação que

pode ser citada é a da não utilização de dados com relação ao transporte, como de transbordo.,

por exemplo, e de outros dados mais específicos relativos ao plantio e produção.
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Tendo em vista essas limitações, propõe-se para novos estudos a utilização desses

dados de forma a se obter valores mais acurados para se demonstrar a relação entre a

produção e distribuição do etanol entre esses dois países. Poderia também ser verificada a

ecoeficiência dos modos utilizados visando buscar qual agride menos ao meio ambiente. A

questão do tempo de espera em relação ao custo de transporte de cada modo poderia ser

verificada de modo a retratar qual tem melhor responsividade. A questão social do plantio de

cana no Brasil também poderia ser abordado, buscando demonstrar as relações de trabalho e

total dependência dos trabalhadores, no cultivo e colheita da cana.
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